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আর্য-বালক। 

প্রথম অঙ্ক । 

ঢচত্রলেোক। র্রাত্রিকাঁল । 

(কিন্নরের প্রবেশ ) 

, € স্বগতঃ ১ আহা ! এই হুখামক্ন চক্ধামের কি হুরবন্ 

স্থাই টেছে। এই শ্রমোদকুঞ্জ, পুর্বে অবিরত ভ্রম্* 

রের গুপ্জিতে, কোকিলের কুজিতে, আর দেবকা মিনী" 
গণের শিঞ্লিতে প্রতিধনিত থাকতো । এখন ইহ 
পরিত্যন্ত-_জনশুন্য-অরণ্যবৎ্ প্রতীরমান হচ্ছে । এই; 
সণিময় হন্পের স্ষটিক-স্তম্তসকল অুর্ধাকরের বিমল 
করে উদ্ভাসিত হরে পুর্বে উত্তাপহীন শীতল বস্তির 
শর মনোহর প্রভা বিল্তার করতো; কিন্ত, এখন 
শশাঙ্কবিহনে ইহার। অঙ্গারের কালিমা ধারণ করেছে । 
হায়! হায়! এ হুঃখের কি শেষ হবে না, নিশানাথ 
কিশাপাক্ত হবেন দা । এই চক্দ্রধাম কি পুনরান্গ 

নিভ্যন্থখের ধাম হবে না । | 



(২) 

বাগেশ্রী।-মধ্যমান্। 
ক্ষণে ক্ষণে দুঃখ রাশি উলিছে মনে। 
আজি দশদিশ হেরি আধার নয়নে ॥ 

বিনা সুধাকর কর স্বগের শোভা নিকর, 
প্রভাহীন নিরস্তর। হতেছে সখনে ॥ 

দেবধামে হাহা! রবে, ক্রন্দন করিছে সবে, 

শিরে করাখাত করি, শশাঙ্ক বিনে £-- 

হবেনা কি স্বগধাষ, নিত্য স্থখের ধাম, 

কবেরে পুরিবে কাম, সুধাকর আলিঙ্গনে ॥ 

(বিশ্নরীর নৃত্য করিতে ২ প্রবেশ) 
কিম্রী। 

সাহানা।-_খেম্টা। 

দুখের তরি ভাসিলো। 

প্রেম নদী নীরে, আনন্দে ধাইলো। 

মদন পবন ঘনঃ বছিতেছে অনুক্ষণ, 

ভাগ্যক্রমে হেন, মাঁঝি মিলিল। 

এতদিনে আজি, মানস পুরিলো।॥ 

.বিল্নর। একি প্রিম্নে এ দুঃখের সময় এত এানন? কিসের 1 
কিন্নরী| নাথ! তপনের মনোহর কিরণ উযাকে ভূষিত করলে 

৷ কি প্িণী আর মুদিতা থাকতে পারে; না৷ বুমমাবস- 
ভের প্রিয়সমাগমে কুমুদিনী বিষবদনা থাকে? হাদয় 
বন্তভ ! তুমি শশান্ধ শোকে কাতর হয়ে কি সকলই 



(৩) 

ভুলে গেছো। এই রাত্রিই যে সেই শোঁকপূর্ণ ফোড়শ- 

বর্ষপূর্ণকরছে। কাল সন্ধ্যাকালে সুধাকরের হুধা- 

জ্যোতি.এই স্ব্গধামকে আবার আলোকিত করবে। 

ত1) চল, এই সুখ্র রাত্রি আমর। মনের সাধে 

কাটাই গে। 

(উভয়ে) 

ইযন্ ভূপালি ।--একতালা। 

সুখের যামিনী, দুঃখ আধার নাশিনী বিচ্ছেদ বাঁরিনী 9 

মধুর তাঁনে, গাইব হ্বউমনে, মিলি ছ্ুজনে, ( গীতি) 

হৃদয় হারিনী, স্বর্গ সুখ প্রদায়িনী। 
মনৌরঙ্গে, একসঙ্গে; প্রাণপুলকে না চিবো 

শোক সাগর, হইয়ে পার, সুখ সরসে ভানিবো। 

আঁজিরে নাঁচিবে সুখে, দেবকামিনী ॥ 

দিতীয় অঙ্ক । 

কৌরব-শিবির। 

(কর্ণ, জয়দ্রথ, অগ্থথ্থাম) বসব স্থানে দণ্ডায়মান 1) 

| ( দ্রোণাচার্্য ও দুর্য্যোধনের প্রবেশ ) 

দ্রো। মহারাজ! এই তো! আমার ব্যুহ রচন! সমাপ্ত হয়েছে। 

ইহ! অগণ্য লেনায় পুরিত, নানা অন্তরে সজ্জিত) আর 



র্থো। 

€ ৪) 

বিচিত্র পতাকা সকলে শোভিত ,করেছি। এ দেখুন 
একদিকে আমার পুত্র অখণ্খ/মা, মপরদিকে তূধন 

বিজয়ী কর্ণ, এবং প্রধান দ্বারে বীরকুনলকেশরী দিদ্ধুরাজ, 

জয়জুথ দণ্ডায়মান যখন অর্জুন উপস্থিত নাই, 
তখন দেবরাজ ইন ও এ ব্যুহ ভেদ করতে পাঁরবেন্ 
ন।। অন্যে পরে কা কথা | ৃ 

ঘ|! কি চমৎকার ! কি অভ্ভতপুর্ধষ ! কি বিচিত্র জৌশ- 
লমগ্ন! এমন অপুর্সী কৌশলময়ী সৈন্যরচন! তে] 
কখন দেখি নাই :-ককই, সমগ্রনমরশাস্ত্রের ও তে 

কোন স্থানে পাঠ করি নাই। উঃ! কি ভয়ানন্ধ ! শত 

চাহত্র যোধার কর ধৃত নিক্কোসিত তরব।রিতে প্রভাত- 
হৃধ্যের কিরণ প্রতিভাত হয়ে যেন চতুর্দিক হস্তেঃ 

অপ্রিশ্কূলিঙ্গ বর্ষণ করছে) যেন তরঙ্িত মহাসাগরের 
ফেণসমূহে হৃরধ্য কিরণ সহত্রধ1 বিভক্ত হয়েছে। 
কি আশ্চর্য ! গুরুদেব ! এ দেখে ও সেই পাষরগণ, 

খন ও পলায়ন করে নাই | মেই বনগারি ভিখারি- 
গণের স্পর্থ! কি কম? আমার দৌর্দও প্রতাপে স্বর্গে 

দেবাণ ১মর্তে নরগণ )-পা্তালে বাসুকি কম্পবান্, 
সসাগর সশৈল! মের্দিনী সর্ধদ| মশঙ্কিত, এই অখণ্ড 
ভু্গগুলের আমি এক মা অধীশ্বর। লেই পরামন- 

জীবি ভিখারিগণ কিনা আমার এই বাসববাপ্ছুত 
. ভ্রিলোকপুণ্জত পদ বাসলা কলে ? আর শুদ্ধ বাসনাই 

কেন? তার জন্য আবার পৈন্য সংগ্রহ করে, রণম্- 

জ্ঞায় সঙ্ভিত হয়ে; সময়ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছে। ছি 



দ্রোণ। 

(৫) 

ছি, ছি! একি কমূ্ লাঞ্ুনা। এতে হাগিও পায়, রাগ 

ও উপস্থিত হয় । ভাল, সেই হিংসাপরার়ণমু পরদ্ধেষী 

গামরগখ কি দ্বপে ও ভাৰে না, যে আমি তাদের যে 

এতদিন ভূতলে স্থান দিছি, এই তাদের ভাগ্যের কথ|। 

এই জন্য কৃতজ্ঞ না হয়ে কিন! রাজবিদ্ধোহ উপন্থিত 

করে। আর তাদের এতদিন পৃথিবীতে স্থান দ্িছিই 

বা কেন? পর্বচ্চের বিশাল অভ্যন্তরে সামান্য মুষিক 

বাস করে; শৃর্গধরের পাষাণ হৃদয় কি তার জন্য 

উৎকঠিত হয়। না অক্ষম অগ্রহীন আতুর তার তু 

শৃঙ্দ উল্নজ্ন করতে লম্ফদান করলে পর্বতরাজ 

আকুল হয়। ই? যখন প্রভঞ্জীন ভীমবেগে শৈলশিখরে 

আঘাত করে, তখন অটল অচল প্রসারিত হৃদয়ে 

অকাতরে ভার বেগ ধারণ করে। তা! যা হোক গুরু 

দেব! আজ. আপনার আশী্বসনে একবার জয়লাভ 

হোঁলে হয়, পরে, মেই পামর রাজদ্রোহীগ্নকে কি 

শত্তি দিই প্রত্যক্ষ দেখতে পাবেন। 

কৌরবনাথ ! আশীর্বচন কিঃ পে হো সামর্থযহীন 

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কাঁজ| যখন দ্রোগণচাধ্য ত্বশ্নং স্প্রে 

ণডায়মান, তখন নিরর্থক আশীর্বাচনের কি প্রয়োজন ? 

মহারাজ ! আজ. আমি সমরা্গনে অবতীর্ণ হয়ে ভীষণ্ 

সমর সাগর কঠি কর বে | অসংখ্য শত্ুর গণ পিরঃ নিশ্থত | 

রক্তত্রোতে সেই সাগর পূর্ণ করবো | পাগুবগণের 

হস্তি, অথ রথ প্রভৃতি ছিন্নভিন্ন হয়ে বাড়বাতীন্ কুশ্তী- 

রের ন্যায় তাতে বিচরণ করবে | বিপক্ষ পক্ষের 



দুষ্যে! ৷ 

জয়। 

(৬১ 

উফীষ সকল শুভ্র ফেণার ন্যায় শোভ। পাবে | আঁজ্ 

বজূধারি বজু হস্তে উপস্থিত হলেও প্রস্থান করতে 
পারবে না। এই সদাগর] সম্বীপা মেদিনী আজ 
কৌরৰ পদভিরে বিকম্পিতা হবে। অনস্ত দেবের 

দহত্র শিরোরাঁজি ও তাহা ধারণ করতে পারবে না। 

মহারাজ! এই পবিত্র শরাসন হস্তে গ্রতিজ্ঞা করছি; 

আজ দেবগন কর্তৃক রক্ষিত হলে ও যুধিষ্ঠিরের শিরো- 
দেশ আপনার এ রাজপদে লুষ্িত করবে|। 
গুরুদেব! অন্যের মুখে এরূপ কথা শুনলে লোকে 

পাগল বলে উপহাস করে, অথব। সে সকল বিকারের 

প্রলাপ বলে। কিন্ত, আপনার মুখ হতে নির্গত হলে 

সমস্ত ক্ষত্রিয় বর্গের গুরুর উপযুক্ত বলেই বোধ হচ্ছে।' 
পর্বর্বতের বিশ।ল গঙ্বর নিঃস্ঘত বায়ু শুদ্ধ ভীষণ শব্দে 
কর্ণ বধির করে মা, প্রবল বেগে বৃহত্ বৃহৎ বৃক্ষকেও 

বিচ্ছিন্ন করে। 

€ জয়দ্রথের প্রতি ) 

সিদ্ুরাজ ! এই অভেদ্য ব্যুহের প্রধান দ্বারে আপনার 

ন্যায় বীরপুরুষ থাকাতে বোধ হচ্ছে ষেন অপার জল- 

বির তীর রক্ষায় গগনভেদী হিমাচল স্বয়ং উপস্থিত। 

মহারাজ! যেলাতৃমি অতি নিম্ন হলে ও সাগরের 

তরঙ্ব মালাকে অনায়াসে রক্ষা করে। কৌরব নাথ! 

আত্মশীঘা অতি নীগের কাজ; কিন্তু বল্তে কি আজ 

গুরুদেব ঘ। ভার দিয়।ছেন, প্রাণ সত্তেও তাহা প্রতি, 



ইষ্ট | 

র্ণ। 

চুয্যে। | 

অশ্ব। 

চুষে | 

(৭) 

পালন কর্তে তুটী করবো না। ধর্রাঁজ যম ও 
ইহার মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে ন|। 

বীরশ্রেষ্ঠ কর্ণ! তুমি একক ধন্নুকে শরযোজনা করলে 
দেবদৈত্য পর্যাস্ত ত্রাস পায়। তোমার পার্খে এই 

অসংখ্য সেনাদল থাকাতে বোধ হচ্ছে, যেন প্রদীপ্ত 

হুতাশনের দাহায্যে প্রবল প্রতগ্রান উপস্থিত । 

কুরুরাজ! যে অনিল মৃদুমন্দ হিল্লোলে জগৎকে প্রযূলপ 

করে, তাহাই আবার ভীমরবে প্রচবেগে বিশাল শাল- 

বৃক্ষকে উৎপাঁটিত করে। আপনার অন্নে পালিত 

হয়ে, যে বাহু অবিরত আপনার সেবায় রত, আজ 

দেখবেন) তাহ! সহস্র শত্রুর শিরোদেশ মুহুর্ত মধো 

বিচ্ছিন্ন করবে। 
গুরুনন্দন ! এক অগ্নি শিখা হতে অপর শিখা জাললে যে 

সেইরূপ বা ততোধিক তেজ, 'হতে পারে, আপনিই 

তার প্রত্যক্ষ দৃষটাস্ত। ভুবনে অত্লবিক্রম গুরুদে- 
বের ক্ষমত। আপনাতে উপযুক্ত রুপেই যুক্ত হয়েছে। 

কৌরবনাথ! যে অথি ধাতুত্রেষ স্বর্ণকে অধিকতর 

বিশুদ্ধ করে) ততসংযোগমাত্রেই ১ইস্কনাদি ইতর ঘ্ 

ভল্মীভূত হয়। সেইরূপ, আমার পিতার যে অসীম 
তেজোরাশি আপনার বিশাল £সাম্রাজ্যকে সমুজ্জল 

করছে, আজ দেখবেন, সেই তেজো প্রভাবে আপনার 

শত্ুগণ মুহর্তমধ্যে একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাবে। 

(সব্যন্তে আর বাক্যের অবকাশ নাই। 

সিন্ধুরাজ! গুরুদেব! বীরকুল! দেখুন, দেখুন এঁ 



[৮ ) 

গাওবের বথধুজা, এই সম্মুখে পাগডবজ্যেঠ যুধিষ্ঠির 
স্বরং শরাদন হন্তে উপস্থিত | 

(সকলে পমস্বরে) জয়! মহারাজ রাজাধিরাজ 
কৌরবরাজের জয়! দুর্ব্যোধনের জয়। জয় কুক্লবং- 

শের জয়। 

(অপর পার্্ব হইতে) জয়; জয়, ধর্মরাজের জয়) 

জয়পারুকুলের জনন । ইত্যাদি শব্দ ও রণবাদ্য 

(শরান হস্তে যুধিতির ও সারথির প্রবেশ ) 

(যুধিঠিরর প্রতি) মহারাজ! সমগ্ত লেনাগনকে 

অতিক্রম করে বেমে বিপন্ষ-পক্ষে উপস্থিত হলেন। 

দেখুন আপনার প্রধান প্রপ্নান সেনাপতি? অধিক কি 

পার্খ্বরক্ষক বীরগণ ও দূরে রয়েছে। মহারাজ ! বল্তে 

ভয় হয়, কিন্তু) একেগ্বর এতছুর আগমন করা 'আপন।র 

উচিত হয় নাই। 

কি? শরাসন হস্তে ক্ষত্রিয়রাজ আবার একেশ্বর 

কোথায় £ 

(পর্রিভমণ ) 

(দুধ্যোরনের প্রতি) কৌরব নাথ! দেখুম্ দেখুন্। 

ঈযৎ বাতাসেই যেমন সারহীন পত্র বৃক্ষ হতে" দূরে 
পতিত হয়ঃ এই বীরাভিমানী যুগ্িঠির ও সেইরূপ 

 দৈন্যগ্রনকে পরিত্যাগ ক্ষরে আমাদের সমক্ষে বীরত্ব 
জানাতে এমেছে। 

( অগ্রশর হইয়া মু্িষ্ঠি:র প্রতি ) 



যুধি। 

ক) 

যুধি। 

6৯) 

রে রাজকুলকলক্ক ! যদি রক্ষকহীন কাঁপুরুষের় কেশ" 
কর্ষ। করা বীরের অযোগ্য বিবেচনা না করভাম্, তা 
হলে এই দণডেই তোর যুদ্ধের সাধ পূর্ণ হ'তো। 

কৌরবনাথের চিরঅভিলাষ ও সার্থক হ'তো]। 
রে পরান্নজীবি পামর ! যদি তোর মত অকিঞ্চ২কর 

নীচের শিরশ্ছেদন আমার পবিত্র রাজধর্থের বিকুদ্ধ 

ন] হোতে, তা হলে এই দণ্ডেই ভোর বাকাবিষ 

জিহ্বামধ্যে কৃদ্ধ রাখ্তাম। 

রাজবধন্ম! রাজধন্্ব কার? সে তোরাজার।মেফি 

তোর ? পরের দাসতৃই তের বীরত্ব, জনশূন্য বন ভোর 
রাজ্য, ভিক্ষু প্রাপ্ত হুল তোর বিভব, আর ক্ষুার্ত 

আত্বীযগণকে তাহা! ভাগ করে দেওয়াই রাজর্্ম। 

ভীরু ! সাগরের তরগ্গমাল1ও সতখ্যা কর যায়, মরু" 

তুমের বালুকণাও গণন| শুর, আকাশের নক্ষত্র ও 

গুনে বল। যায়; কিন্তু এ অসংখ্য সেনার সগ্খ্য 

হয ন,। তুই কোন্ সাহসে বাতুলের ন্যায় ইহার 
সম্মুখে এলি ? 

নির্ক্বোধ! পবন যখন মহাবেগে বহে, তখন অনায়াসে 

সাগরের তরক্গমালাকে বিক্ষিপ্ত করে ; মক্ুতৃমের বাল 

কণাঁকে দূরে উড়াইয়। দেয়, আর নক্ষত্র জ্যোহিকে ও 

মান করে| রে নীচ! আমি সৈন্যঘণকে দূরে রেখে 

ছয়ং কি সাহসে এ স্থানে উপশ্থিত হলাম, কোর পরা? 

গা'লত বুদ্ধিতে তাহা ধারণ হবে না) ইহ! বিচিত্র 

ক্ষি? পামর! সিংহ কি শৃগালেন্,, পাল ন।শ কাঁরতে 
]ঃ 



কর্ণ। 

যুধি। 

ত্রোগ। 

কর্ণ। 

যুধি। 
দ্রোগ। 

যুধি 

১) 

সঙ্গীগণের অপেক্ষ। করে, মন! দাবানল অরণ্য মী 
করিতে অন্য অগ্নির সাহ্থাধ্য লয় ? 

এই তে| তোর সৈন্যগ্রণ নিকটে উপস্থিত । আর 

তোকে বিনাশ করতে আমার বাধ। নাই। এই বার 

দেখবো তোর বীরত্ব-অগ্রির তেজ কত। 

এই দেখ তোর মত সহআ পতঙ্গফে অনায়াসে ভদ্ধী* 
ভূত করে। | 

(গরষ্পর যুদ্ধ।) 

( অগ্রসর হয় ) একি! বীরকুলচুড়ামনি কর্ণের এ 
বৃখ। পরিশ্রম কেন? তোমার তীন্ষ। শরের উপযুক্ত 

বীর কি এই? বীরবর ! ক্ষণেক বিশ্রাম কর”_-আমি 
, আমার প্রতিজ্ঞা পুর্ণ করি। 
আপনার আজিকার প্রতিজ্ঞ! যদি ভালরপে ন। জানৃ- 

তামূ,তা হলে এই বীরাভিমানী কাপুরুষকে উচিত 

শান্তি না দিয়া কখনই ক্ষান্ত হতাম্ না। 

€ ধমুঃ হনে ছ্োণের অগ্রসর হওন) 

খুকদেব! প্রণাম। 

সর্্বদ। ধন্মপথে থাক। 
গুরুদেব! আপনি যে ধর্ম শিক্ষা! দিয়াছেন) তাহাতে 

বিপক্ষের কাছে নত হওয়] মহাপাপ; নহিলে আমার 

মস্তক এ"নই আপনার পদ যুগল ম্পর্ণ করতো]। কিন্ত 

গুরুদেব ! কি করি, যে কঠোর ধর্মে দীক্ষিত হয়েছি, 

থে কঠিন কুলে জন্মগ্রহণ করেছি, গ্ভাহাতে বিপক্ষ 



(১৯) 

পক্গে্টআপনাকেও সশশ্ম দেখে অস্ত্র নিক্ষেপ করছে 
কুষ্টিত হতে পারি না। গুরুবধ ও পাপজ্ঞান করি, 

ন|। গুরুদেব! সাবধান। 

দ্রোখ। ধর্মারাজ! আজ আমিও কঠোর প্রতিজ্ঞা বদ্ধ। 

তোমাকে বদ্ধন করে ছুধ্যেবনের নিকট উপস্থিত কর.বে! 

এই আমার প্রতিজ্ঞা | হৃতরাৎ আমিও শাসনে 
জ্যারোপন করিলাম । 

(পরপর যুদ্ধ, ও দ্রোণ কর্তৃক ধুধিতিরের বেশীকর্যণের 

উদ্যম) 

(ধৃষ্হযয প্রভৃতির সশস্সে প্রযেশ ও যুধিতিরকে 

মধ্যে রাখিয়। ) 

ধষ্টছ্যয়। কি? নাগলোক হভে কে বাহকিকে অপহরণ 

করতে পারে ? নির্ব্বধ, অলস্ত অগ্মি তুই হস্তে ধারণ 

করতে চাস | 

(হুধিঠিরের জয় ! জয় পাণুকুলের জয়, ইত্যাদি শঙো 

নিক, ত্ত) 

কর্ণ। € দ্রোণের প্রতি) নিতত-নিশ্চল-নিজী ব-কাষ্ঠ- 

পুত্তলিবৎ! ক্ষত্রিয়ের মৃত দেহও রণস্ঘলে এমন 

নিষ্পন্দ থাকে না। 

(ছধ্যোধনের প্রতি ) মহারাজ! এই জন্যই তো! আপ- 

নাকে বারম্বার বলি, যে আচাধ্যের ব্রাঙ্মাকুলে জম্ম, 

উনি সমন্ন.শাস্ত্রের পারদশীর। কিন্ত শান্ত্রেও কার্ধে 



ছুর্্যো। 

কর্ণ । 

দোনণ। 

(১২১ 

নেক প্রতে | কিআঁশ্চধ্য ! সিং ও এমন নির্বি- 

রোধে শুগ'লের গ্রাস ক্পহরণ করতে পারে না। এই 

জন্যেই কিআপনি আমার শিকার হত্ত হনে গ্রহণ 

করেছিলেন। যার জন্যে এত কা, এত আড়ম্বর, এই 

ভয়।নক যুদ্ধ; মহারাজের সেউ জাতশত্রুক্সে হাতে 
পেয়ে ঙ আপনি কবলে অনায়াসে তাকে পরিত্যাগ 

করলেন । 

-ভাইক্ষো গুরুদেব! আপনার স্মরণশক্তি ও কি বয়স 

দোষে এত দুর্বল হয়েছে, যে এই মুহুর্তেই যে দারুণ 
প্রতিজ্ঞা করলেন, কাধ্যকালে তাহা একেবারে ৰিশ্বৃতত 
হলেন। 
এমন স্ব্ধি কি আর দ্বিতীয় বার হয়? নি 

নিজের ক্ষমত'র উপর বিধাসই ছিল লা, তবে কেন 

এই তেজঃপুঞ্জ মহাবীবকে এ ভার দিলেন না। একট। 

সামান্য কাপুরুষকে দূর করে দলেই আমাদের 
'অভীষ্টলাভ হোতে৷। আপনি কি তাও পারলেন 

না। 

সেই জন্যেই আমি ধর্ম্রাজকে পরিত্যাগ করলম। 
এক! যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করে, আমাদের কি ইঞষ্টলাভ 
হতে|। কালপর্পের প্রাথঘধ করলে কি তার বিষের 
জীবননাশিনী শক্তি বিলুপ্ত হয় 3--গরল নষ্ট ফর্লে, 
ভীষণ সর্প ও স্ক্রীড়ার লামগ্রী হয়। অর্জনই ঘেন 

আজ্ রণশ্থলে উপস্থিত নাই :--জাঁর ভুবনবিজয়ী 
সমগ্র তেজ তো! তার পুত্র অভিমন্যুতে বর্তমান 



কর্ণ। 

ভ্রোণ । 

কর্ণ । 

হুধ্যো। 

ডোধ। 

(১৩) 

রয়েছে। লে কি তার জোঠতাতের জন্য অস্ত্র উত্তো- 
লন করতো না। ভীগের প্রকাণ্ড গদ1,কি নিজিত 

থাকক্ষো!? আর অসহায় ধর্মরাজকে ধৃত করলেই 
কি আমার উপযুক্ত কাধ্য হতে। ?--- 

আর.এই বুঝি আপমার উপযুক্ত কাধ্য হলো। ছি! 

ছি! আপনার মতিত্রম ও হয়েছে 1 

ভূ্মনম্পের প্রবল বেগ অটল অচলক্ষে দূরে নিক্ষেপ 
করে, সামানা তৃণকে তা জান্তে ও দেয় না। 
তাস্কুর ইরম্মদ ভীব্রবেগে গিরিশৃক্গ ও চূর্ণ করে, সামান্য 

ভূণকে ও ভশ্বীভৃ করে। যখনই জলদঘট! আস্কাশকে 

অন্ধ্র করে) তখনই সে প্রচণ্ড বেগে নির্ঘড হু! 

সেইরণ ক্ষত্রয়ের তেজ, উদ্ধত শত্রু মাত্রন্দেই ধংশ 
করে। 

আর এখন মিথ্য| বাগিতগায় লাভ কি? চলুন 

আমর! শিবিরের মধ্যে গিয়ে এখনকার উচিচ্চ পরামর্শ 

করিগে। 

৫ সুক্তিদঙ্গত বাঁফ্য। 

(সঙ্গলে নিচ্াত্ত ) * 



তৃতীয় অস্ক। 

গথম গর্ভা্। 

গাঁওব শিবিউ। 

€ যুপিষঠির, ভীম, ৃ ষ্টছুত, অভমম্থ্য প্রভৃতি ।) 

যুবি।  ভই ভীম, এখন উপায়! আমর লমন্ত যোদ্ধা, 
নল দেনা উপস্থিত থাক্ৃতে শৃালের নশয় কি করে 
লক্ষ টি থান্ছ। এ গুন শরুগণ বারম্থার দিংহ- 

নার নরছে। উহাদের জযঘোষশায় আমাদের কর্ণ 
বগির ছকে, বাগে শবীর কেপে উঠছে । এরূপ অব- 

বায চাপূরুষের মন শিবিরের ভিনর উপবিষ্ট থাকলে, 
অর্জুন এদে আমাদের কি বল্বে | সে অতৃলবিষ্রীম . 

মহাপুরুত তোমাদের শিবির হতে তৌ। একটি মান 
।. মেন সঙ্গে লয় নাই। সে নিশ্য়ই দুর্জয় নারায়। 

দেনাগণকে একক নিরন্ত করে উপস্থিত হয়ে আম।- 
দের লক্জ দান করবে। এখা আমানদর কর্তব্য 

কি? 

ভীম। : আর্য! অর্জ্রন একক্ক নারারণী সেনার বিগগ্গে যুদ্ধে 
. দিষ্নাছে। আপন কেন জামাকও কৌববের জমুখে 

পাঠান না। আমার এই যমদও সম গা। ভিন্ন আমি 



ভীম। 

যুধি। 
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ও আপনার শিবিরের এক গান্ছি তৃণমান্র সহায় চাছি 

না । এই ভীষণ দণ্ডে, এই দণডেই আম কৌরব- 

গণকে পেষিত রে ফেল্বো। বজেরে আঘাতে 

পর্ধ্বন্ের চূড়া ভেঙ্গে পড়লে যেমন সিংহ) ব্যাস 

শৃগাল প্রভৃতি সকলই চাপ! শড়ে, সেইরূপ আমার 
এই বিশাল বাহুবলে এই প্রকাণ্ড গদা কৌগবগণের 

ব্যহের উপর মাঘাত করলে হন্তী, অশ্ব রথ; সৈদ্য, 

সকলই সমভৃম হবে। 
বীরবর ! আপনি সো শাজকার আপুর্দ ল্াহেব, নিকট 

গমন করেন নাই : শিবির রক্ষ' এই [যুক্ত 16; ন। 

কিন্তু, মহ) রা মার আ:4ও দাজ “সই তলের মেট 

পরীক্ষা পেয়েছি । চক্ষে দেখা দূরে থাক্) কথন এমন 

পৈনারচন1৫ কথ। বর্ণেও শুনি নাই। বীরশ্রে& 

আপনি “নশ্চষ জান্বন্, যে লৌহের প্রাটীরও ভেদ 

কর! যায়, পৰ্ষতের বেড়াও অনায়াসে ভজ্ঘণ কও 

যায়ঃ কিন্তু সেছু,ভপ্দয চক্রব্যহ ভেদ করা যায় না| 

বষ্টহামূ! আগি ধন্বাণ ধরে ক্রমে ক্রমে বাহ ভেদ: 
করতে জানিন|-চাহিও না। মহারাজের আজ্ঞা 

পেলেই আমি ব্যৃহ নাম পা্গ'স্ত লোপ করনে পারি। 

ভাই একটু স্থির হও | ভাই শান্তে বলে”_“ তৃণৈ 
গুণত্বমাপন্নৈ বর্ধৃস্তে মতদ্তনঃ”-_লামান্য তণ ও 
একত্র করলে মত্ত হুত্তীকে বদ্ধ করা যায়। এই সকল 

কৌরবগণ ক্ষমতায় আমাদের অপেক্ষা ছে] কেহুই 

নুন নয়। তাহাতে! চিরকালই মননে মনে জানে! । 



স্ভীম। 
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আর এই কযদিনের যুদ্ধে ও বিলক্ষণ পরিচয় গেয়েছ। 

'ভার। যখন একত্রে ব্যহরচনা করেছে, তখন মেব্যহ 

তেন করতে না পরলে কোন মনে শেয়ঃ নাই। 

সাগরের তরক ও হন্ত দিয়ে .ঠনে রাখা যায়, তথাপি 
আরজকার এ সৈন্যসমাবেশ ভঙ্গ করা যায় না। 

মহারাজ! তবে আমি অশক্ত। আপনি যা? অ'মার 

'বলবীর্্য এখন ও এত অজ্ঞাত থাকেন, যে আমার 

প্রতিজ্ঞাকে বৃথা দম্ভ মনে করেন, তবে এই আমি 
এক পার্খে উপবিষ্ট রহিল্লাম। দেখি, আপনার 

"কান মহাবীর এ কার্যে অগ্রসর হন। 

ভাই দুঃবিত হয়ো না। তোমার লোকাতীত শক্তি 

ফে না বিলক্ষণ জানে, তবে কি না, অন্তর্ধামী ভগবান 

বাসুদেব যখন উপস্থিত নাই) শত্রনাশন অর্জন 
যখন অন্পন্ছিত, তখন আমাদের অনেক তেষে 

কাজ করতে হুৰে। বীরকুল! যোঁধগণ ! তোমা" 
দের পরাক্রম আমি বিশেষরূপে জ্ঞাত আছি। এখন 

কাধ্যকাল উপস্থিত। তোমাদের বীরত্ব জানাবার 
উপযুক্ত সময় এমন আর নাই। এখন অগ্রসর হও | 

[চিরকালের নিমিত্ত অক্ষয় যশঃ ক্রয় করে! । বল, তোমা- 

দের মধ্যে কোন্ সেনাপতি আজ কৌরবার্দগের বৃহ 
তেদ করতে প্রস্তত। (ক্ষণেক নিম্তব ) কি? এখনও 

আমার বাক্ষ্যের উত্তর নাই? পাগুব সেনার মধে; 

এমন যোদ্ধা কি কেউ নাই, যে এই সাত অক্ষোহিনী 

লেনা পশ্চাতে নিয়ে কৌরবদ্দিগের ব্যহ তেদ করে 



অডি। 

যুধি। 

আভি। 

তীম। 

€ ১৯). 

সাহসী হয়। বীরপ্রসবিনী ভারতভূমি কি বীরশুন্য। 

হয়েছেন? ধিক-ধিক সেনাগণ | ধিক- ধিক 

আমাকে,_-যে এমন ভীরু কাপুরুষ সেনা সঙ্গে করে 
আমিযুদ্ধকরতে উপস্থিত হয়েছি। কি আশ্চর্য ! 

সেই আমার সঙ্কল সেনাই বিদ্যমান, সেই আমি, সেই 

আমার বীরকেশরী দেনাপতিগণ--সেই অতুল বিক্রম 
সাহাম্যকারি নরপত্ভিগণত-পেই সমভ্তই উপস্থিত) 

কিন্ত এক| ভগবান মধুস্দন না থাকাতে সকলেই 
নিশ্তন্ধ, জড়প্রায় । সৃষ্যের অভাবে যেরূপ সমস্ত পৃথিবী 

অন্ধকার আর জড়ীতূত হয়, আজ একা বাসুদেব না 
থাকাতে আমার এই সাত অক্ষৌহিণী সেন। সেইরূপ 

ব্পনহীন। হায়! হায়! কিছুর্ভাগ্য) কি মনগ্ত।প! 

আঁধ্য! যদি বালকের ধুষ্টতা মার্ডনা করেন, তৰে 
আমি একটীনিবেদেন করি।, 

বৎস! তুমি নিতাত্ত শি; এযুদ্ ক্ষেত্রে বীরপ্রসঙ্গে 

তোমার কি বক্তব্য থাকৃতে পারে ? 
মহারাজ ! খেখানে লৌহ গর্যা প্রবেশ করিতে পারে 
না, শৃঙ্গ হৃচী অনায়াসে দীর্ঘ দৃত্রকে ভাহার মধ্যে 

নিয়ে যায়। আপনার প্রধান প্রধান সেনাপতিগণ 

ষে কার্যে অগ্রপর হলেন্ লা, অন্রমত্ি করেন কে 

এই শিশু এই দওেই বোএব গন্ধ খর্ব করতে পারে 

চত্র ব্যহখণ্ড খণ্ড করে, আর আপনার এই অসংখ্য 
সেন! পশ্চাতে লয়ে শত্রু সৈন্য ধংশ করে। 

সাধু বত! সাধু! নাধু; সাধু! কুলমানিক! বংশ- 
০ 
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লোচন ! জয়ের ধন! আর বাপ, একবার তোকে 

কোলে করে প্রাণ পুলকিত করি। বৎস, তোর এই 

বীরদর্পে যে আজ আমার হয়ে কত আনন্দ হলে! 
তা আর বাক্যে কি প্রকশ করবো। এই গিবির মধ্যে 
যদি তার কোন যোস্ধা এ কাধে অগ্রসর হতো, 

আমি যখন একবার হুঃখিত মনে অস্ত্র ত্যাগ করেশ 

ছিলাম ভথন ইহ! আর কোন মতেই পুথগ্রহণ করতাম 

শা। (কন্ত বল যখন বংশের সারাংশ তুই যুদ্ধে গমন 
কর তে উদ্যত, তখন আর কোন্ মুখে জড়ের মত বসে 
থাতবে। | আয় অভিমনূযু! সিংহ শীবক “যমন নির্ভয়ে 

পর্বতের পার্থ ক্রীড়া করে, তুমি অকুতোভয়ে আমার 
প|্থেশত্ু নিপাত করবে। বটবৃক্ষ ঘেমন পথশ্রান্ত 

পথিককে রৌদ্র হতে রক্ষ] করেঃ আমার এই ভয়ঙ্কর গদা 
তেমনি তোমাকে শত্রুর শরনিকর হতে রক্ষা! করবে। 
বম ! তোমার এখলও ষোড়শ বর্য উত্তীর্ণ হয় পাই। 
যুদ্ধ ব্যাপারে নিযুক্ত হওয়। দূরে থাক খুদ্বীশন্ত্র ও তো] 

এখনও তোমার সম্প্ রূপে অধ্যয়ন করা হয় নাই। 

তুমি কোন. সাহস ভয়ঙ্কর চক্রব্যুহ ভেদ করতে যাবে, 

আর আমিই | কি বলে তোমাকে এ কার্েয প্রেরণ 
করবে! ? 

আর্য! দিংহ শিশু কি শগালহু'ল ধইশ করতে পূর্ব 

শিক্ষা অপেক্ষা! করে, না জোনাকির জ্যোতি মলিন 

. করতে সঘর্ণদেবের অন্য তেজ আবশ্যক হয়? মহা- 

রাজ! ভুষন বিজয়ী প্রাঁুকুলে আমার জম্ম) আমি 
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গাণীবধাঁরি দানবধাতি জর্ত্নের আত়জ, জগতের হষ্টি- 

স্থিতি গ্রলয়কারী ভগবান্ বান্ুদেব আমার মাতৃল /-_ 

আমি কি এই তুচ্ছ ব্যহত্দে করতে ভ্তয় পাই। 
বিশেষ আপনি মে শিক্ষার কথ! বললেন, এ বিষয়ে 

গুরু শিক্ষা ও আমি পেয়েছি । আমি হখন জননী জঠরে, 

ভগবান্ বান্ুদেব। আমার'পিভার নিকট ব্যৃহ ভেদ 
প্রণালী বর্ধন করেছিলেন । কিন্ত তিনি আগমের উপ- 

দেখ গিয়াছিলেন, নিগমের কথ| বলেন নাই। সেই 

কারণে আমি ও আগম জানি, ঘিশম জানি ন|| 

তবৰেতুমি কি সাহসেবহ ভেদ করবে? প্রবেশ করে 
কি উপায়েই বা নিগত হবে? 

মহারাজ ! একবার অভিমনুযুর় পশ্চাতে আমর! প্রবেশ 

করতে পারলে শত্রু সৈন্য ছিম্নভিম্ন করে ফেল ফো। 
তখন আমাদের পথ পাওয়া দরে থাক, ফৌরব সেনাগণ 
পালাবার পথ পাবে না। 
আর্য! অরণ্যে একবার অগ্নি প্রবেশ বরলে কি আর 

একটী ও বৃক্ষ নষ্ট করিতে বাকী রাখে? আপনি আশী- 
র্বাদ করুন, আমি অনায়।সে জয়ল।ভ করে আসি। 

বৎস: ইন্্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুন্ প্রততি দেবগ্ণ €ভামার 

মঙ্গল করুন । তুমি বীরপুত্ত ও বীরশ্রেষ্ট, অচিরে শত্ু- 
নিপাত করে স্বীয় বীরত্বের পরিচয় প্রদান, করো! । 

আয! আমি জননীর আশীর্বাদ গ্রহণ করে অবিশ্ল- 

ম্বেই আপনায় আদেশ পালন করবো ।-- 
€ সকলে নিষ্কাসত) 



নধী। 

সুদ্থ। 

সধী! 

হত । 

তৃতীয় অষ্ক। 

ঘিভীয় গর্ভান্ক 

পাঁওব-শিবির|--অস্তঃপুর। 

সুভদ্র! ও সথীর প্রবেশ । 

দেবি! কি জন্ত আপনি এই উৎকণ্ঠিত হয়েছেন । 

কি জানি, সখি! কিছুতেই আজ আমার মন হুম্থির 
হচ্ছেনা) সকলি যেন বিষময়। 
এ ভাবন1 কি আপনার মহাবীর ধনঞ্জয়ের জনয? 

যর জন্য আবার চিন্তা দি সথি! তিনি কি যুদ্ধে 
গিয়ে কখন পরাজিত হয়ে প্রত্যাগমন করেন, তা তিনি 

. আজ্ নারায়ণী সেনার বিপক্ষে যুদ্ধে গেছেন বলে উৎ- 

ফঠিত হবো) ভা নয় সবি! আজ প্রাতঃকাল অবধি 
আমি কেবল কুলক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। গণ পন্ষীগণ 
আজযেন আমাকে দেখে উর্দমুখে দ্রন্দন করছে; 
হয দেব যেন তমসাবুত বোধ হচ্ছেল। কিজীমি, 

যেন কি অলক্ষিত, অনুষ্িষ্ট আশঙ্কা! আমাকে অভিভূত 
কর ছে--আমার হান ব্যাকুল) শরীর অস্থির হচ্ছে। 

আমি বিছুই বুঝতে গাচ্ছিনা। সথি! তুমি সত 

অভিমন্ুকে এ স্থানে ফেক আন। 



অবী। 

জুত। 

আভ। 

সুভ । 

অভি 

(২১) 

দেবি! আমি শীস্রই কুমারকে ডেকে আনৃছি। আপনি 

এসকল কল্পিত চিত্ত ত্যাগ করে এস্থানে একটু বিশ্রাম 

ককন্। 

. নিষ্ধণজ্) 

(স্বগত.) এ চিত্ত কলিত ন৷ ম্বভাবগন্ত। আশঙ্কারই 

বাকারণ কি? কোন বিশেষ “িপদত্তে! এখন উপস্থিত 

নাই। তবে কেন আমার মন প্রবোধ মান্ছে না। এই . 

যে অভিমন্গ্য আস ছে। 

(তভিমন্ত্যুর প্রবেশ ) 

জননী | প্রণাম করি। 
এস বাছা! চিরজীবী হও,-কুল্গৌরব রক্ষা কর, তোমার 

যশ অক্ষয় হউক । অভিমন্থ্য ! বাছ! এই নির্দয় রণক্ষেত্রে 
[ক সকলকেই রণবেশে থাক্তে হয়। বাঁছ! তোমার 
শ্রই নবকমলকাস্তি কলেবর কোথ' কেয়ংর, বলয় আদি 

আভরণ ধারণ করবে, ন; কঠিন লৌহময় বর্ম দিয়ে 

আবরণ করেছে।। তেণমার এই কোমল করল 

কোথ। কেলি কৃহ্হ্ল কাল যাপন করেন! ভাষণ: 

শরাসনের কঠিন জা। আকর্ষন করতে উদ্যন হয়েছে. 

বাছা! তোর এই কূল কেশ্মল কব কি এ তন 

তাৰরণ ধারণ করন্ছে। 103 £ 

জননী! স্বত!বন কোমল কল তে শাতগনাপে শুক 

হয় না বরং আরে প্রন্কুটিত হয়। 
বাছারে! তাও কি বলতে হ্ন। এ বেশ কি তোঁম'র 

, পা 



আত | 

(২২) 

সবিশেষ শো করছে না । কমল কি শৈবালদলে 
বেষিত থাকলে শোভা পায় না । লারত্ব অযত্ধে পিত 

থাক লে প্রভ! বিস্তার করে ন।। কিন্তু বাছ| ! ষে বয়- 

সের ঘা, লেই বয়মের তাই ভালে] । 

ম!! আপনি আমার বেশ দেখেই কাতর হচ্ছেন, না 

জানি নবিশেষ অবগত হলে কি বলবেন । 

বৎস! সার্ঘশেষ কি? এতো যুদ্ধ ক্ষেত্র, বিপদে পুর্ণ। 

. বাছ। বল, শীঘ্র বল। কি বিপদ উপস্থিত | 

জননী ! বিপদ নয়, সম্পদ । মহারাজ আজ আমাকে 
সেনাপতিপদে নিযুক্ত করেছেন। আশীর্বাদ করুন, 
আমি অনায়াসে যুদ্ধে জয়লাভ করে প্রশ্ত্যাণমন করি। 
বাছারে ! মায়ের প্রাণে ক সয়। তাই দেখবার অন্যেই 
কি তুই এইছলকরে এলি |ধুদ্ধ কি চাদ? ভোর 

পায়ে একটি কীটা ফুটলে যে আমার হৃদয়ে শেল 
বেধে ;-আর তোকে কি না আমি যুদ্ধে যেতে দেবো ! 
আর, আমার অঞ্চলের ধন, ছল রাখ, । ফোলে আয 
বাপ । আমি একবার প্রাণ ভরে তোর মুখচ্ম্বন 

করি! 

টন ; ছলির কথা কি বলছেন ।ছপ তে। আমাদের 

' কুলধর্মের বিপরীত । আপনি কি জানেন না, যে কৌর- 
ৰের ছলেই পাওৰের গৌরবমুীন করেছিলো । আজ 
আমি সেই ছলব্যবসায়ী পামরগণকে শাস্তি দান করছে 
নিযুক্ত হয়েছি। মা! রাজার আজ্ঞ! সততই শিরোধার্ধ্য 

আজ ধধন মহারাজ পাঙব নাথ আমাকে সেনা পতিত 



€ ২৩) 

বরণ করেছেন; তখন আর আমার বিলঙ্বকর! বিহিত 

নয় | আমি কেবল আপনার চরণ দর্শনের অভিলাধী 

হয়ে এম্থানে এসেছি ; এক্ষণে বিদায় দিন । 
বাপরে । মন্ত্য স্যাই কি মহারাজ আজ নিদারুণ হয়ে 
তোকে এই অগ।ধ্য সাধনে নিঘুক্ত করেছেন হদ্ধের 

ধম। জীবনসর্বস্থ | পাগুবনাথের তো সাক্ত অন্ষৌ'নী 
সেন আছে । অসংখ্য রাজবর্গ তো তার মাহাযা 

করতে এসেছে । তার তে| লোক জনের অভাব নাই। 

এই তাভাগীর নয়নের পুতলী কেড়ে না নিলে কি আর 

তার যুদ্ধ হবে না। বাছা! তুই ছাড়া আর মার কে 
আছেরে? খাবার সময় অতীত হলে যে তোমার কমল 

মুখ শুকিয়ে যায় নিজ্রার ঈষৎ আবেশে যে ভূমি একে- 
বাঁরে অজ্ঞান হও । বাছা! কষ্ট কাকে বলে তা ঘে ভূমি 
স্বপেও জানন|। তোরে যুদ্ধে পাঠাবো যেখানে 

বধ কালের ধারার মত অসংখ্য বাণ বর্ষণ হচ্ছে, ষেখানে 
তৃষিতের চীৎকার, ও আহতের রোদন শ্রবনে এবং 

নিহতের আকার দর্শনে "মকুতোভয়েরও ভয়ের সঞ্চার 

হয়) সাহসী পুরুষেরও রোমাঞ্চ উপদ্থিত হয় 
সেই রণক্ষেত্রে সেই সদ্য শ্মশানে তোরে পাঠাব? 

কখনই না, কখনই না| । আয় বাছা! তোর যশে 

কাজ নাই, ধনে প্রয়োজন 'নাই, মানে আবশ্যক 

নাই, কুলগৌরবে ও প্রয়োজন নাই। তোর হাত 
ধরে, আমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে উদর পুর্ণ 
করবো। তখাপি এ নৃশংস নরহত্যায় দম্মত হব 



অভি 
+্ 

| 

( হঃ ) 

না। মহারাজকে সকলে ধ্বপুত্র বলে; 

তিনি কোন ধর্থে এমন সুকুমার শিগুহত্যায় সম্ম 

হলেন: তীর শিবিরে ক এমন বীর কেহই নাই) 

হে বশাপতির ভার দয়, তাই তোমার সুকুমার দেহ 
তিনি বলিদ।ন দিতে প্রস্তুত £ তাই দুপ্ধপোষ্য শিশুকে 

টুরস্ত শত্রুর সম্মুখে পাঠান চান। সূকুমার শিরীষ 
গুষ্প দিয়ে পর্বত ভেদ করতে চান্। 

রাগ বসন্ত | আড়াঠেক1। 

কেমনে ভীষণ রণে, পা্টাৰ তোখায়। 

সম ক্কৃতান্ত, ভীম সে অরিদল, ভ্রানসিত বাসব যাঁয়।। 

মীন ভাড়নে সিদ্ধু হয় কি ক্ষোভিতঃ 

নীহার পতনে দাবানল কি নি্ভায় ॥। 
বার হানিত ইয়ু; কেমনে সহছিবে । 

নধনীত নিভ তব এ কোমল কায়।॥। 

ছিনন-কোরক পদ্ম, রছে কি জীবিত। 

যাইয়! সময়ে কিরে বধিবি আমায় || 

মা! আপনি বীরপত্তি, বীরভগ্গি হযে, ফেন ইতর 
কামিনীর ন্যায় বীরকাধ্যে এত অন্ুৎসাহী হলেন। 
আমি যোগ্য কিন! ত1 ন1 বিবেচন1 করেই কি মহারাজ 

আমাকে এ কার্যে নিযুক্ত করেছেন ।) কৌরৰের! 

আজ যে চত্রব্যুহ রচন! করেছে, তা ভেদে করতে 

মাতুল মহাশয়, প্রচ্যুন্ন, পিতা আর আমি এই চারি জন 
মাত্র জানি। পিতা ও মাতুল মহাশর ঘধন উপস্থিত 



ভভি। 

২৫) 

নাই, তখন আমি ভিন্ন পাগুবশিবিরে আর কে এ 
কাধ্যের ভার গ্রহণ করতে পাঁরে? জননি! চিত্তিত 
হবেন না আমি অৰিলম্বেই কৌরবগণকে] খও 

খণ্ড করে এমে আপনার চরণ দর্শন করবো। 
মা! আমি যেকুলে জন্ম গ্রহণ করেছি, রণভৃমি-ত 
আমার ক্রীড়ান্থল। আমি নেই ক্রীড়া সমাপন করে 

 শ্রদে আপনার পদ বন্দন করবো। আপনি আর 
আমাকে বাধ। দিবেন না । 

বাছা! বাধ! দিয়ে আর কি করবো। পাহাড়ের 

চূড়া যখন ভেঙ্গে পড়ে, বৃক্ষের ভাল কি তাকে বাধ! 

দিয়ে রাখতে পারে? আমি দেখছি, আমার.কপাল 
ভেঙ্গেছে। কে যেন আমার কানে কানে বলে 

দিচ্ছে,“ অভাগিশীরে তোর সখের শেষ দিন উপ" 
স্থিত ”-€কীদিতে২) টা! তোর অভয়দাতী, 
বিপদ, ত্রাতা মাতুল খখন উপস্থিত নাই, তখন তোর. 
'অনাথিনী জননীর দাধ্য কি; যে নিষ্ঠুর নির্দয়দের হাত 

থেকে তোরে রক্ষা করে। হায়, হায়! শেষে কি 
আমার এই হলে! ! আয় বাপ ! একবার জনমের মন্ধ 
ত্কোকে কোলে লই। & 

ম1! বেঁদন!, কেদনা। মিছে বেদে বেদে কেন 

শরীরকে-কষ্ট দেবে, আর আমার অমূল্য সময় নষ্ট 

করবে। তার চেয়ে ভগবান তুভভাবনকে 

আরাধনা কর, আমি অচিরে অভীষ্ট .লাত করে 
আদি। 

7 



সার। 

অতি। 

সার। 

ফ্গাভি। 

সায়। 

অভি। 

€ ২৬) 

€ সারথির প্রবেশ) 

কুমার! আপনার রথ প্রস্তত। সৈন্যগণ ও সকলে 
সজ্জিত হয়েছে । | | 

€সারথির প্রতি ) চল; আমি ও প্রস্তুত আছি। 

(সারথির প্রস্থান ) 

মা! আর আমি বিলম্ব করতে পারি না| আমি 
আমি, বিদায় দিন্। 

(কীদিতে ২) বাছা! বিদায় কিরে? ও?! আর. ষে 
সহ্য হয় ন]। 

(সারথির পুনঃ প্রবেশ ) 
কুমার ! শত্রগণ ক্রমেই শিবিরের নিকটবর্তী হচ্ছে! 
গুপ্তচরগণ সংবাদ দিয়াছে, থে দ্রোণাচাধ্য আজ 

মহারাজকে বন্ধন করবেন বলে কঠিন প্রতিজ্ঞা 
করেছেন । 
আমি এখনই রথে আরোহণ করছি, ভুমি সত্র 
গিয়। সৈম্যগণকে নিষ্কাস্ত হতে বল। 
যে আজ্ঞা । (নিষ্কাস্ত) 

জননী। ও সংবাদ শুনেও কি বীরপু্র নিজ্ীবের 
ন্যায় স্থির হয়ে থাকতে পারে। ম|! ন্বেহময়ী 
জননীর একমাত্র পুত্রের.মন্গল কামন। বিচিত্র নয়? 
কিন্ত ত৷ বলে কি এমন স্থলে এই আমন্নবিপদমত্তে 

.ক্ত্রিয়রমণী সশস্ত্র সত্তাকে যুদ্ধে পাঠাতে কাতর 
হন? 



অস্বি। 
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€ নেপথ্যে সিংছনাদ ) 
মা'! এ ওুনুন্, এ ওমুন্, শত্গণ উল্লামভরে' সিংহনা 
করছে | ক্রোধে আমার অঙ্গ হতে অগ্নিন্ফূলিঙ্গ নির্গত 
হচ্ছে । শরীর কম্পবান্ হচ্ছে। মা! এখনও, 
বিদায় দিন। আমি এই নিক্ষোধিত তরবারে দেই 

অধর্শজীবী পাষগুগণকে খণ্ড খণ্ড করে আগি। 
আঁপ'নি বীরপত্বী, বীরভগ্ৰী, দেখুন. লোকে আপনাকে 
বীরজমনী বলে কি না? 
বস! আর আমি বাধা দিই না। আর তোমাকে 

নিরস্ত রাখৃতে চাহি না| আর আমার পদ্দেহ নাই-_. 
আর খেদ নাই। ভোঁম।র বীরদর্পে আমার মন গেন 

উল্লাদভরে উলেউঠলে!। নবজলধর যেমন তড়িৎ, 
ঘট] বিস্তার করে, তোমার এই ভ্রমরকৃষ্ নয়নমুগল 
তেমনি অগ্নিন্কুলিঙ্গ বর্ণ করছে এ অগ্নি ষে. 
শত্ুকুল নির্মল করবে, তার আর সনে'হ নাই। 
সাও অভিমন্যু, আমি কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ- 
করছি, তুমি নিঃশগ্ষচিত্তে রণে গমন কর। কিন্ত 

দেখো যেন কুলগৌরব রক্ষা হয় তোমার তৃবন' 

বিজয়ী পিতা কখন রণে ভঙ্গ দেন মাই। দেঁখো, 
যেনএ পবিভ্র কুলে মে কলঙ্ক ম্পর্শ ন হয়। স্মরণ 
রেখে! যে ক্ষত্রিয়বীর অকাতরে প্রাণত্যাগ করে, 

তথাগি বিপক্ষকে পৃষ্ঠ লক্ষ্য বর.তে দেয় না। 

মা! আমি আপনার কুলাঙ্গার সন্তান নহি। কুলগৌরব 
রক্ষ! করতে ন| পারি, পবিত্র পাণুকুলে কখনই কালি: 
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দিব না। জননি! আজ দ্রোণাচারধ্য প্রতিজ্ঞা করে 
ছেন, ধম্রাঁজকে বন্ধন করবেন। আমি ও আপনার 
সমক্ষে প্রতিজ্ঞ! করছি, আজ ধর্মরাজকে আচার) 
স্পর্শ ও করতে পারবেন না। ঘখন আপনার আজ্ঞা 
প্রাপ্ত হয়েছি, আপনার আশীর্বাদ লাভ করেছি, 
তখন আর আমার চিত্তা নাই। আমি এই মুহুর্তেই 
কৌরবগণের চক্রব্যহ খণ্ড খণ্ড করে ফেল্বো। যদি 
পরতদ্গের নিশ্বীমে হিমাচল রণ'তল যায়ঃ যদি গভীর 
সাগর শু হয়, তথাপি আমার প্রতিজ্ঞ! লঙ্ঘন হৰে 
না। জননি! আর বিলম্ব বিধেয় নয়। আপনি 
আশীর্ঝাদ করুন| (প্রণাম করিয়া) আমি অচিরে 
শত দমন করে আপনার চরণ দর্শন কর বো। 

লৃভ। চল বাবা! আমি ও তোমার মঙ্গল কামনায় ইষ্টদেবের 
পুজা করিগে। 

(উভয়ে নিষ্থস্ত ) 

চতুর্ঘ অস্ক। 
চত্দ্রধাম। 

কিন্নর ও কিন্নরীর প্রবেশ । 

পিল বারোয়।--কাওয়ালী। 

| কির । মরি কি মোহন সাড়ে সাজিয়ে কানন। 

বমস্ত রাজেরে আজি করিছে বরণ ॥ 
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কুপ্ঠে ২গুষ্ঠে অলি, পুঞ্জে ২ ফোঁটে কলি, 
মুগ্তরিত লভাবলি, কিবা সুশোভন। 

দেখ, শিখ ভালবাসা, বধু হৃদে ভালবাসা, 
তরু অলির পিপাসা, নছে নিবারণ ॥ 

সোহিনী বাহার ।--আডাঠেকা। 

কিন্র। ও ভাঁবে অভাব কিছে ভেবে দেখ প্রাণেশ্বরি | 

তোমার প্রেমকমলে আবন্ধ দিবা শর্বরী ॥ 

তুমি কমলিনীশ্বরি, আমি ত অলি তোমারি। 

নির্মল মুখমণ্ডল, কতু না ভুলিতে পারি ॥ 
পিরিতি পূর্ণ নয়নে, ছেরি রূপ প্রতিক্ষণে, 
উথলে জুধার নিন্ধু বচনে তব সু ন্দয়ি ॥ 

কিন্পদী। বা! যেন মধুবর্ষণ হলে!ী। কি আশ্চর্য! প্রতিদিন 
প্রতিক্ষণই নাথের মধুর কণ্ঠের সুধাময় সঙ্গীত শ্রবণ 

করছি তথাপি যেন কর্ণ পরিতৃপ্ত হচ্ছে ন|। আর 
শুধু শ্রবণ কেন? তোমার এই কমল বদন 'অবট্লো- 

কন করে আমর উভয় নয়নই নিদ্রা বিশ্বরণ কোরেছে। 
কিন্ত কৈ? তবুতে! এক মুহুর্তের জন্য আকাক্ষার হাস 

হলে| না নিত্য নিত্যই ষেন নবঞ্নব ভাবের আবি- 
র্ভাব দর্শন কর্ছি; নাথ ! সত্য করে বল দেখি তুমি 
কি কোন:মোহিনী জান? 



(৬ ১ 
কিন্নর | হঁ! প্রিয়ে! জানি ; সে তোমার ইন্দীবরশ্যাম এ নয়ন- 

কিন্নরী। 

কিন্ন। 

কিন্নরী। 

কিন্ন। 

ধুগল +য| একবার নিরীক্ষণ করলে আর কারও 
. পালাবার পথ নাই। 

নাথ! দেখ! দেখ! ভূল হতে সহসা কি আলোক 

উদ্খিত হলে! । 

কই; ও বুঝি মেঘবমিত1 বিছ্যুল্লত৷ সোহাগ ভরে 
তোমার এই কুসুম কোমল করপন্ববে বলয় পরাতে 

আসছে। না, না) এ যে ভয়ঙ্কর আলোক ; শুধ্যদে-. 

বের তেজকেও মুন করে উর্ধে উঠ ছে । উঃ! কি ভয়- 
স্কর! কি চমত্কার! কি অভূতপূর্ব! পঞ্চানন কি 

অকালে প্রলয় উপস্থিত কর্তে পাণুপত্ত প্রয়োগ করে- 

ছেন? ন। দারুন দাবদাঁহে মেদিনী' দঞ্ধ হচ্চে? না 

না, এ সমস্ত আলোক যে একস্থান হতে নির্গত হচ্চে । 

উঃ কি দ্ষঃলিঙ্গ ! 

নাথ! এই মন্দার মালাই আজ আমাদের কেলি- 
কুতুহলের যথেষ্ট হবে। আর পুষ্প চয়নের প্রয়োজন 
নাই। চল শীঘ্র পলায়ন ফরি। 

হৃদয়েশ্বরি ! আমর] যে স্থানে অবস্থান করছি, এখানে 
ভয়ের সমাগমের তো! সম্ভাবনা নাই। স্থির হও, 
দেখ, দেখ, কুরুক্ষেত্রে আঁজ কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড উপস্থিত | 
দানবদলনী দুর্গ! যেন আবার দৈত্য দলনে অস্ত্র ধারণ 
করেছেন” এ দেখ, অসংখ্য সৈন্তদল একমাত্র শিশুর 

. সমরে অস্থির হয়ে ইতত্ততঃ ধাবমান হচ্চে । পাওুকুল- 
তিলক অভিমন্গ্যু কৌরবগণের ব্যুহ তেদ করে 



কিন্নরী। 

ফিনন। 

কিন্ননী। 

কিনন। 
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অন্ত মাতদ্ষের ন্যায়. বিচরণ করছে। ভগবাণি, 

ভূতনাথের বরে জয়দ্রথ আজ অজেয় পাও সেনা- 
গণকে অনায়াসে জয় করলে। উহাদের কেহই ব্যুহ 
মধ্যে প্রবেশ করতে পারলে ন!। 

আহা! অভভিমনতয ব্যুহ মধ্যে একাই আবদ্ধ হলো। . 

তা হোক | লতাপাশ কতক্ষণ সিংহশিগুকে আবদ্ধ 
রাখতে পারে? প্রিয়ে! দেখ, দেখ, ভীষণ আবর্ত 
যেমন দূর হতে সকল বস্তকেই আকর্ষণ করে, অগ্নি- 
কু্ড যেমন অনায়ামে যজ্ঞ কাষ্ঠকে ভম্ম করে; অর্জুন 

আত্বজ একাকী তেমনি অসংখ্য অরাতি নিপাত 
করছে। পাগুব ননদনের পদভরে সসাগর! ধরা 
আস্থিরা হয়ে মুহুমু্ু কম্পিত! হচ্চে ; নিংহ ব্যাদ্র আদি 
স্বাপদ কুল আকুল প্রাণে জনস্ুুনে ধাবমান হচ্চে» 

বিহঙ্গ পতঙ্গ প্রভৃতি আতঙ্গভরে নিজ নিজ নীড় হতে 

উড্ভীন হয়েছে, কিন্ত অসংখ্য শরনিকরে রূদ্ব-পথ 
হয়ে প্রাণত্যাগ করছে। 

তাইত, এমন অদ্ভূত রণ তো আমর] কখন দেখি নাই। 
চল, আমর! নন্দন কানন হতে কুদদুম চয়ন করে 

অভ্ভিমন্ত্যুর উপর বষণ করি। 

তা চল, এ উচিত কাধ্যই বটে। বিশেষ, আজ আমা- 

দের মহোত্সবের দিন । আজ এ রণক্ষেত্রে অভি- 

মন্ত্র কলেবর পরিত্যাগ করে; চত্তরদেব আমাদের 
চন্রলোক উজ্জল করবেন! আজ আমাদের এই 

সুদীর্ঘ ছুখের অস্ত হবে। (প্রস্থান) 



পঞ্চম অন্ক। 
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প্রথম গর্ভাহ । 

(চক্রবহ) 

(ব্হমধয অভিমন্ু ও চারিদিকে দৈশ্যগ |) 

আতি। (ন্বগতঃ) একি! আমার অজেয় আত্মীয়গণ কি কেহই 
আমার অন্ুগমন করতে পারেন, নাই! এই আগণ্য 

শতুসৈন্য মধ্যে কি আমি একা! অসহায় ! ছুস্তার দাগ- 
রের জলবিশ্বের ন্যায় কি মুহূর্ত মধ্যে লয় প্রাপ্ত 

হব। নদী ঘত কেন বেগে এদে সাগরে পড়ুক, 

না, ক্ষনেক পরে তো অদৃশ্য হবেই হবে। 

হাঁয়! ভবে কি আমার উপায়াস্তর নাই। এ কুটিল 
সেনাচত্র হতে তো আমি নির্গমের কোন পথই জানি 

ন]। হায়!হায়! কিকরি) কিকরি! (চিত্তা) 

কি? আমার মনে অকন্মাৎ কেন এমন ভাবের ডায় 

হলো । এই অসংখ্য শত্রমৈন্য মধ্যে আমি একা,- 

এই কিআমার ভয়ের কারণ? ওঃ! সহায় নাই_নাই 

থাকলো । দানবঘাতিনী দূর্গা ঘখন দৈত্য দংহারে 

্রবৃ্া হয়েছিলেন, তখন তাহার সহায় কে ছিল! 

পার্বতীনন্দন বার্ডিকেয় যখণ অনুর বধে ধনুক ধারণ 

করেছিলেন? তখন তাহার নহায় কে ছিন1 পরও" 



(৬৩) 

কলাম যখন ধরিত্রীকে ত্রিসপ্তবার নিক্ষত্রি! ফরেন, তখন 
তাহার সহায় কে ছিল £ অন্যের কথা দরে থাকুক, 
আমারই পিতা যখন খাঁওব দাহনে গাণ্ডীব ধারণ করে" 
ছিলেন; তখন তাহার সহায় কে ছিল? আর আজই 

যে তিনি রণছুর্মদ নারায়ণী নেনার বিপক্ষে যুদ্ধে গেছেন, 

আজ তার সহায় €কে? বীরেরপুত্র, বীরের আবার 

সহায় কি? এই বিচিত্র শরাসনের সহায়েই তো 
আমি কৌরব দলক্কে আপাততঃ ছিন্ন ভিন্ন করেছি। 
কুকক্ষেত্র আজ সদ্য শ্শানে পরিণত করেছি | এ 
যে! ছুম্মরতি হুঃশাদন শরাসন নিক্ষেপ করেদূরে পলায়ন্ 
করচে| রে বৃথাক্রোধপরায়ণ ! বীরাভিমানী পুরুষ ! 
আজ সৌভাগ্য ক্রমে সমরাহ্গনে তোরে দৃষ্টি ফর. 
লাম। তুই যে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সমক্ষে সভা- 
মধ্যে ধর্মরাজ যুধিষ্িরকে যথেষ্ঠ অপমান করেছিলি » 

আর কপট দূত আশ্রয় করে বলমদে মত্ত হন্নে 

মহাবীর ভীমসেনকে কুবাক্য বলেছিলি, আজ 
তাঁর উচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হ। আয়! আজ 

তোকে উচিত শান্তি দিয়ে ক্রোধপরায়ণ! দ্রপদ্ 

কন্যাকে, আর মহাবীর ভীমসেনকে সন্তষ্ট কর+বো। 

রে কাপুরুষ! এ কটুক্তিতে ও তুই পলায়ন কর্লি । 
তা বিচিত্র কি! তীক্ষুবিষ সর্পই চ্ছায়া স্পর্শে ফণা 
ধারণ করে ; বলবিহীন কীটকি পদে দলিত হলেও 

উর্ধ মুখ করতে পাহনী হয়। তাইত, এই অনংখ্য 
লেনানী মধ্যে এমন যোদ্ধা কি কেহই নাই, যে ক্ষণ 



অশ্ব । 

(৩৪) 
দাপ্র ও আমার সঙ্গে সন্দুখ সময়ে দণ্ডায়মান হয়। 
টক, কুরু-্রক্ষক কর্ণ কোথায়? রণদুর্ধদ ভ্রোনাচাধ্য 

কি দুরে পলায়ন করেছেন? কৌরবরজ ছুধ্যোধন 

আজ কোথায়? আঃ! (গাত্রে হাত বুলাইয়। ) এই 
সকল বুদ্ধিহীন। অকর্মণ্য সেনাগণের বৃথা£ুযুদ্ধ আয়াসে 

আমাকে বিরক্ত করে তুললে | ওরে,..নির্বোধ ! 
তোদের এ অগণ্য শরে আমার কি হবেঃ মূুনালের 

কন্টক কি হন্তির চর্মেঞআঘাত করে ? তা যাই, এখানে 

আর বিলম্বে কাজ নাই; এ দূর ভাগে বড় বড় মহা- 
রথদৃষ্ট হচ্ছে? হয়ত এ স্থানে আমার এই তীক্ষ শরের 
উপযুক্ত বীর দেখতে পাব। 

(নিষ্ক।ভ ) 

দিতীয় গর্ভাঙ্ক। 
কর্ণ, অশ্বথামা, ও জয়দ্রথের প্রবেশ । 

তাও কি কখন হতে পারে ? দেবরাজ কি কৌরবরা- 
জের অনিষ্ট সাধন করতে মানব দেহ ধারণ করে 
আমাদের ব্যুহভে? করতে এলেন? তার প্রায় জার 
অন্য কাজ নাই। তা হলে আর সকল দেবতার! 
তাঁকে বলবে কি? আর কৌরবগৃত্রে অচলা কম- 
লাই, বাকি বলবেন? 

তবে কোন মহাবীর বালকবেশে অনায়ামে আমার 
রক্ষিত বৃযহতেদ করে ওবেশ করলে? যোঁড়শবর্ষ 

বযস্ক অর্জননন্ননের কি এ বীরত্ব সম্ভব হয়? 



অর্থ । 

কর্ণ। 

ম। 

(৩৫) 

তা বিচিত্র কি? সমরশান্ত্রে পারদর্শী পিতা তে| 
অর্জুনকে শিক্ষাদান করস্তে ভুটী করেন নাই? গিনি 
আমাকে যে দকল অন্ত্র দেন নাই, অকাঁষ্ঠরে তাহা 
অর্জুনকে দিয়াছেন। ক্ষীরদানে কালসর্পের বিষ 

বাড়ইয়েছেন। কালদর্পের ণিও যে গরল ভাগার 
করবে ত1 বিচিত্র কি? | 
এই বিচিত্র শরামন সেই গরলপায়ী মহাদেব । বীরবর ! 

তুমি,_তুমি কেন, তোমার পিতাঁও সেই কালনর্প 

অর্জুনেয় প্রশংসায় অধীর হও । বীরবর! প্রতৃতবিক্রম 

হস্তি আপনার বল বিজ্ঞাত নয় বলে হস্তিমুর্থ একটি 
উপহাস বাক্য হত্বেছে। তোমরী! যে দেখতে পাই 

ততোধিক্। তোমার পিত। প্রায় সমস্ত কষত্রিয়ের রণ 

শিক্ষক ১_তুমি নিজে অতুলবিক্রম /-তোমাদের 
পিতাপুত্রের সন্মুখে দেবরাজ ইন্্র ও সশস্ত্রে দায়মান 
হতে ভীত হন ;-তোমর| কি বলে সেই অজ্ঞাতবীর্যয 
অস্ত্রভিক্ষুকের উপাসনায় অন্ধ হও । ভাল, ঘদি নিজের, 
বল পরীক্ষা করতে কুষ্ঠিত হও, নির্বিঘবে গিস্ুরাজের 

সহায়তা কর। আমি ব্যহমধ্যে প্রবেশ করে 

অবিলম্বে নেই প্রশংসিত-বিক্রম শিশুর সমুচিত শাস্তি 
দিয়ে আসি । | 

বীরের উচিত প্রশংসা ক্ষত্রিয়ৈর ধর্ম উপাসনা! চাটু- 

কারের কাজ। উপযুক্ত ব্যক্তির নুখ্যাতি করলে অন্ত 
যোগ্যব্যভির নিদদা। করা হয় না। অর্জুন আমার 

অপেক্ষা অস্তরশিক্ষা অধিক পেয়েছেন) এ কথা যে. 



অয়। 

(৩৯) 
মুখে বলি, সেই মুখেই আঁবার বলি, যে এই লীবিভ- 
অস্ত্রের তেজ অনায়াসে তার শিক্ষাকে অতিক্রম 

করতে পারে। পিতার অপাঁর শিক্ষাই তাঁর মণ্তিচ্কে 
প্রবেণ করেছে,তার তভুবনবিজয়ী অভ্ভুতবীধ্য তো 

এই বাহতে প্রবাহিত হচ্চে। (কোলাহল) বীরবর ! 
ব্যুহের অভ্যত্তরে ঘেরূপ কোলাহল হচ্চে, তাতে বোধ 

হয় সেখানে সমরাগি প্রজ্জলিত হয়েছে । চল আমর 

ও নেই স্থানে যাই। বীরশ্রেষ্ঠ দিন্ধুরাজই একক 

ব্যহদ্বার রক্ষণে সন্গম। 

যখন আমার এই বিচিত্রধঙ্গ: মণ্ডলাকারে ব্যুহদ্বার 

রক্ষা! কর.ছে, ৩খন নিশ্চিন্ত মনে আপনার! ্ব স্ব কারে] 

গমন করুন্। তীক্ষধার তক্ষ্যহছটীর ন্যায় শিশু ইহার 
মধ্যে অলক্ষ্যে প্রবেশ করেছে । নইলে, দেব দৈত্য 
ত্, ক্ষ এর মধ্যে সাধ্য ক্ষার, যে সম্মুখ সমরে ইহার 
মধ্যে প্রবেশ করে ? 
আর করলেই ব! কে নিন্তার পায় ? 

আপনার! নিশ্চিন্ত মনে স্ব ঘ্ব কার্যে গমন করুনৃ। 
€( কর্ণ) ও অশ্বামীর গমন) 

€পদচালন! করিতে করিতে ম্বথতঃ) আজ আমার 

'কি শুভদ্দিন! কঠোর তপদ্যায় পঞ্চাননকে তুষ্ট করে, 
আমি মে বর পেয়েছি, আজ তার পরীক্ষার উপযুক্ত অব- 
সর] আজ গুরুদেব যে ভার দিয়াছেন, ত| রক্ষা কর্তে 

গালে মহারাজ দুর্্যোধন নিশ্চয়ই আমার উপর যার 
গর নাই সন্তষ্ট হবেন। আর এই অপংখ্য বীরকুল মধ্যে 



€( ৩৭) 

আমার নাম ও উজ্জল হবে। আজ একব|র ভীমদেন 
এলে হয়। কাম্যবনে,নিজ্জনে পেয়ে সে আমার যে 

যথেষ্ট অপমান করেছিলো, আজ এই সর্বজন সমক্ষে 

তার উচিত প্রতিফল দেবো । আজ জগৎজানৃবে যে 
ভীম বড় কি জয়দ্রথ বড়। এর পর, আর কোন 

যোদ্ধাই আমার সমক্ষে অস্ত্রধীরণ করতে সাহস পাবে 
না। সিম্কুরাজ জয়দ্রথ বীরগণের অগ্রগণ্য হবে। 

€(চিস্তা ) আর বেশ হয়েছে। কর্ণ, অশ্বগ্থাম।) এ'র| 

যে অন্তরে গেছেন ভাতে সুবিধাই হয়েছে। তার! 

উপস্থিত থাক লে, এ জয়ের গৌরব তাদের নামকেই, 
শৌভিত করতো । আমার হপোবলের বিচিত্র 

ফল মিলয়েই যেতো । তা হবে কেন? ভগবান 

ভূক্ততাবন যখন প্রসন্ন হয়ে বর দান করেছেন, 

তার উচিত ব্যবহারের সুবিধাও তিনি ঘট ইয়েছেন।. 

হে দেবাদিদেব অখিল ব্রশ্মা।গুপতি ! হে অনাথ নাথ! 
হে তক্তজনমানসপুর্ণকারি! হে আশুতেষ! আজ 

আপনার দত্ত বিভবে আমি অতুল গৌরব উপার্জন 

করবো! । দেব! করযোড়ে প্রার্থনা! করছি) আজ 

ঘেন আমার অভীষ্ট লাভ হয়, আজ যেন ছ্রাত্মা 

ভীমসেনের দর্পচুর্ণ হয়, আজ এই প্রবল পদাঘতে 

তার বিপুলদেহ দূরে নিক্ষেপ করবো? তার চিরস- 

ফিত যশোরাশি ধুলিকণার ন্যায় উড়্ইয়ে দেবো।, 
আজ এই শতসহজ যোদ্ধার সমক্ষে সিদ্ধুরাজ জয়দ- 

থের বীর নাম সংস্থাপন করবে! ॥ আজ কাহার '৪ 



তীম। 

(৩৮) 

সাহাষ্য অপেক্ষ! কররো৷ না। সামন্যি একটি সৈনি- 
কের শর ও নেই বিপুল দেহ লক্ষ্য করতে দেবে! না! 
স্বয়ংই বিচিত্র হপোবলে দ্ব নাম সংস্থাপন করবো।' 

( পদ্নচালন! ) 
কই, এখন ও যে দে ছুর়াত্মবাফে দেখতে পাচ্চিন] । 

তার ভ্রাতণ্পুত্র একক ব্যুহ্মধ্যে আবদ্ধ হয়েছে; সৈন্য- 
গণ এই ভীষণ শরাঘাঁতে হতচেতন হয়ে বিমুখ হয়েছে |, 

সংবাদ শুনে ও কি সেলিরস্ত আছে। তার 

কোপারি যে অফম্বাৎ জলে উঠে; তার দর্প থে 

বাতাসের ভরে উলে ওঠে । আজ. এই দপহারি 
সদ্পে দণ্ডায়মান, আজ সে এখন ও আসছে না 
কেন? আঃ এ বিলম্ব যে আর সহ্য হয় না (পঁদ- 
চালন1) এ ন| দুরহতে টন্যকোলাহল শুনা 
ষাচ্ছে ; এ ন! হিম।চলে শালবৃক্ষের ন্যায় তার গদ| 
দূর হতে দেখা যাচ্ছে । আর চিত্ত! মাই। সৈন্য 
গণ! ভোমর! গ্রস্তত থাকে! । আমার আজ্ঞ। ব্যতি-: 
রেকে কেহই জ্যা আকর্ণ করে! না। স্থির হয়ে 
নিরপেক্ষের মত আমার আজ্ঞা প্রতীক্ষা করবে। 

(পদচালনা ) 

(ভীম ও ধৃষ্টদ্যু্ের প্রবেশ) ূ 

ধ্টছ্ার? এই কি সেই অপুর্ব, অভেদ্য বাহ।-এই 
::. স্বুহের মুখ হড়েইকি আজ তোমর1 সৈন্য হানি 

বিদুখ হয়েছ। 
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বীরশ্েষ্ট! এই সেই অভেদ্য চত্রব্যহ। ঘেখুম ইহার 
কোন'কে মক্ষিকার ও প্রবেশের পথ নাই। রণগুরু 
দ্রোণচাধধ্য অদ্ভুত বিযাবলে এই আশ্চর্য পৈন্যলমাবেশ 
করেছেন। 

এক! সিদ্কুপতি জয়দ্রথ কি এর দ্বার রদ্ষক। ভবেই 

বুঝিছি এর যত বল। হাঃ হাঃ) হাঃ, তখনই তে। আমি . 
বলেছিলাম) যে স্চোমরা নৃতন বিধি দেখে ভয়েই 

আকুল হয়েছে!। যুদ্ধকালে অঙ্গ সকল পদক্ষাঘাতের 

রোগীর ন্যায় হতচেতন হয়েছিল, তাই পরাস্ত হয়ে 

প্রত্যাগমন করেছে! । শয়ড্রথ, দ্বার রক্ষক! কেমন 
আর ফোন মহাঁরথকে তোমরা এর লন্মুখে দেখে- 

ছিলে। : 

না বীরবর! এক জয়দ্রথই আমাদের নিরস্ত করেছে । 
কি জানি কোন্ জ্ভুত মন্ত্রবলে, কি ছুর্কোধ্য 
দৈববলে তার পরাক্রম মেন শতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে 
র সাধ্য তার সম্মঃখে দড়ায়। আজ সমন্তই 

ষেন শ্ত্যাশ্চধধ্য ; কৌশলময়। 

এই ভীষণ গদাঘাতেই সকল মন্ত্র, সমস্ত কৌশল অস্ত 

হিত করবে।। তুমি মৈনাগনকে নিয়ে ব্যুহের *পার্শব 
সকল আক্রমণ করগে; আমি এখনই এ কাপুকুষফে 

তবণবৎ দুরে নিক্ষেপ করে অভিমন্যুর অনুসরণ করি 

(ব্যহমধ্যে কোলাহল) ব্যৃহমধ্যে যেরূপ কোলাহল 
গুন্ছি, তাতে বোধ হচ্ছে, যে প্রিয়তম ভ্রাতগ্পুত্ 

সেখানে সমরাগ্ি গ্রজ্জলিত করেছে-আমি অবিশ্ল- 
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ছেই সহশ্র সহম্র পতঙ্গকে সেই অগ্গিতে আঁছতি 
দিই গে। 

যে আজ্ঞা--ভাল এক কথ! জিজ্ঞাস। করি, কিয়ৎ* 

নংখ্যক সৈন্য আপনার পশ্চাতে রেখে গেলে ভাল 
হতে। ন]। 

আমার সঙ্গে সৈন্য, কেন ? আমার গদা কি সারহীন 
হোয়েছে;ঃ ন। আমার এই বিশাল বাহ হতচেতন 

“হয়েছে, ঘে এই শৃগালের পাল ধৃংশ কর.তে সাহায্য 
অপেক্ষা করে! যাও বৃষ্টছুন! তু'্ম নিংশঙ্কচিত্তে 
নমন্ত সৈন্য পঙ্দে করে ব্যহের অপর পার্থ আক্রমণ 

করগে। আমি অবিলম্বেই পর পার্ে উপস্থিত 
হবো! । যাও, তুমি আর বিলম্ব করে। ন।। 

ষেআজ।। 

(নিষ্কাস্ত) 
(জয়দ্রথের প্রতি) এতো! কম আন্পর্ধা। নয়। রে 

পামর! তুই কি অন্ধ হয়েছিদ্, না উন্মত্ত! তোকে 

আচ্ছন্ন করেছে। ভীমসেনের বিশাল দেহ সম্মুখে. 
উপস্থিত দেখে, তুই কি সাহসে এখন ও দণ্ডায়মান 
আছিস্। 

এই নাহলে, যে ভীমসেন রণপরাড্মুখ নয়। 

তুই ষথার্ঘ ই উম্বত্ত হয়েছিল না৷ কি? নির্বোধ! সে 

তোর মাহস না শঙ্কার কারণ ? 

নাহ, এই যে তুই প্রাণভয়ে পলায়ন করবি না। 
সিদ্ধুরাজের পদাঘাত সহ্য কর.বি। 



(৪১) 

ভীম। কি, আমাকে এই বাক্য? জানিস, যে তই অত্ল 
-বিক্রম ভীমসেনের সঙ্গে কথা কচ্ছিস+ যার নিঃশ্বাসে 

... তের মত শত শত পতঙ্গ পক্ষঃহীন হয়। 
অযদ্রথ। জানিরে পামর জানি ষে দাস্তিক, দর্পময়, বাক সর্ব 

ভীম আমার পদাঘাত প্রার্থন৷ করছে। | 
ভীম| উম্মতকে আক্রমণ করা বীরের কাধ্য নয়। দ্রৌপদীর 

_ ফোমল পদাঘাতে যার কুৎসিত অবয়ব আরো বিকত 
হয়েছে, সেই কাপুরুষকে গদাঘাত করে আমার 
অক্ষয় ধশোরাশি আমি কলস্কিত করতে চাহি ন!। 
ছাড় মুঢুমতি! এখনও পথ ছাড়। হাঁড় মাংস নিয়ে 

এখনও পলায়ন কর। আর আমার কোপানল 

উদ্দীপিত করিসনে | এ কাম্যবন নয়) ঘোর রণ- 

ক্ষেত্র )-ক্ষমাশীল বুধিঠির এখানে উপন্ফিত নাই ;-. 
শত্রুদমন ভীমসেন গদাহন্তে দণ্ডায়মান, । উগ্মত্বের 

: উপেক্ষ। কর্বো। না ; এবার কখনই ক্ষম। করবো ন|। 
এখনই তোর অস্থি চূর্ণ করে ধুলার ন্যায় দুর আকাশে 

 উড়ইয়ে দেবে । 
জয়দ্রথ । যতক্ষণ মিথ্য| বাক্য ব্যয় কর ছিস, ততক্ষণ আমার অগ্্রের 

সমন্ষে আগমন করতে সাহসী হলে এতক্ষণ গুতা 
মমরসাধ পুর্ণ করতাম; দর্প চূর্ণ হতে! ; অস্থি অদৃশ্য 
হতো । ত! বল; নীর্ধ্যঃ সাহস থাকলে, ভে; যুদ্ধ 
করবি। এখন যা, আর আমাকে বিরক্ত করিসনে । 

, তোদের বংশধর বালককে যখন বন্দী করেছি, তখন 
ভর আমাদের ক্ষোভ নাই। এখন ছুর হ। 

] 
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না জার সহ্য হয় ন1।-_ যা রণক্ষেত্রের ধুলি বৃদ্ধি 
কর.। 

(গা উত্তোলন করন ) 

(দা অসিঘাতে ছুই খণ্ড করিয়) দেখুক-_কুকক্ষেত্র 

দেখুক কে ধুলিসার হয়। , | 
কি চমৎকার ! তুই যথাথ ইমন্ত্র বল পেয়েছিল না 

কি! ভীমের ভয়ঙ্কর গর্দা, যাহ! এক আঘাতে গিরিশৃঙ্গ 
চূর্ণ করে তই কোন বলে তাহা ভগ্ন করলি! 

ভীমের বাক্যই মেদ্িনী রপাতল দেয় -টকারধ্য _ এই- 
রূপে লোকের উপহাস জগ্মায়। 

দেখ তোর মন্ত্রবল কৌশল দকলই এই বজমু্টির আঘা 
তেই লয় প্রাপ্ত করি। 

থাক. তোর মুদি এ স্থানেই থাঁক.। রে দীন্তিক অকি- 
ঝিৎকর পামর! যেষুষ্ি দ্বারে হ্বারে মুষ্টি ভিক্ষা! করে 

তাকে বজমুষ্টি বলে ন1। 
কি চমতকার ! এ যে অপু ক্ষমতা । দেব দৈত্য নর 
গুভৃতি কাহার ও তো এ ক্ষমত1 সম্ভব হয় না। দেখি 

তোর মন্ত্রবন কতক্ষণ এই প্রবল পরাক্রমকে নিরন্ত 

রাখে । তুই যদি যথার্থই দৈববলে বলী হয়েছিস্, 
'তো এই দিদ্ধগা। ধারণ করে আমি নিজের পথ 

জয়গ্রথ। 

পরিষ্কার করি। 

(পদ ধারণ করিতে গমন ।) 

ই এ উচিত কাধ্যই বটে) মুষ্টিভিক্ষার পর রাজপদসেব| 

কর! তোর মত ভিক্ষুকের গৌরবের বর্ম । 



(৪৩) 

ভীম। সে যেমন মুিভিক্ষা, এ তেমমি রাজপদ সেবা। 

জয়দ্রথ| ভিক্ষার ষে পুরক্কার, সেবার ততোধিক। দেখ দৈন্য- 
"গণ, দেখুক, সমন্ত জগৎ দ্ান্তিক্ ভীম রণস্থলে বিপ- 

ক্ষের পদধারণ করে জীবন ভিক্ষ! চায় । 
ভীম! নাএউপহাস আর সহ্য হয় না। থাক, দূরাত্মা 

কীচককে যেরূপে বধ করেছিলাম, তোকে ও তেমনি, 
করে সংহার করি। 

(মহাদেবের প্রবেশ ) 

একি! (জানু পাতিয়!) দেবাদিদেব ব্রিশুলপাণি শবয়ং 
এর পৃষ্ঠরক্ষক। 

(উভয়ের স্তব) 

রাগ তায়রে!।--তাল ঝাঁপতাল। 

কিবা জ্বলে অনল ভালে, গঙ্গা জটাজালে, 

মনোহর দরশণ চন্দ্র কপালে। 

বিশ্লু পত্র পায়। লাল চন্দন কি শেভা। 

ভৈরবরূপ, শোতে কটি রাঘছালে ॥ 

'কৈলাষ ভূষণ ভুবন মোছন তনু আভা; 
তীমশুল হস্তে ধরি, নাচ কি তালে। 

ভীষণ ফণিময় তনু, বৃষভবরবাছন, 

সুশোভিত চরণ কি। কিরণ মালে ॥ 

শিব। ক্ষান্ত হও, বৃথায়ুদ্ধ কেন কর আর। 

লহায় যাছার আমি, বি ভয় তাহার ॥ 



ভীম। 

( ৪৪ ) 

রূদ্রতেজে পূর্ণ আজি, জয়দ্রথ বীর | 
ছাড়ি রণ'যাঁও ভীম আপন শিবির ।। 

হে অনাথনাথ ! হে মৃত্যুগ্ীয়! হে আগুতোষ! একি 

আদেশ করছেন । এ থে আপনার উক্ত শাস্ত্র সমুহের 
সম্পূর্ণ বিপরীত। দেব! আপনিই তে! বলেছেন, 

যে খে ক্ষত্রিয়াধম সম্মুখ সমরে ভঙ্গ দেয়, সে ইহকাল, 
পরকাল; উভয়কালই নষ্ট করে। তাঁর কলঙ্কের 
শেষ থাকে ন1। পবিত্র গাুকুলে জন্ম গ্রহণ করে, 
ধর্মুরাজ যুধিঠিরের অনুজ হয়ে, আমি কেমন করে 

সেই কলঙ্ককৃপে বঁপ দেবো । কেমন করে জঘন্য 
সারহীন নিবী্য্ের মত এ কাপুরুষের হস্তে অপমা- 

নিত হয়ে হুস্থ শরীরে শিবিরে প্রত্যাগমন করবে! 

আমাদের কুলভূষণ, বংশগৌরব ভরাতপ্ুত্র অভিমন্য 
একক এই কুটিল ব্যৃহচন্রে আঁবদ্ধ হয়েছে ;-আমি 
তাঁকে রক্ষা করতে প্রতিজ্ঞা করেছি; এখন কেমন 

করে, বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় তাঁকে এই নৃশংন শত্ুহত্তে 
বিসর্ভন দিয়ে রণক্ষেত্র হতে প্রত্যাগমন করবে । 
দেব! আপনার প্রপাদে তে! পাওবগথের অক্ষয় যশ 

ডুবনে কুত্রাপি অবিদ্বত নাই । ভীমের বাছবল কে 
ন| বিজ্ঞাত আছে। সেই ভীমদেন আজকি বলে 
এমন নীচ, কাপুরুষ বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় আচরণ 
করবে? এ পাপ কার্যের অনুষ্ঠান করে, আমি এর 
পর কেমন করে জগতে মুখ দেখাব। 



পিব। 

ভীম। 
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অলঞ্ঘ্য আমার বাক্য) কে করে খণ্ডন। 

হইবে মঙ্গল শেষে; করছ গামন॥। 

(গমনোদ্যত ) 

হে অনাথ নাথ! হে ত্রিদিবেশ্বর! তা কখনই হবে 
ন1!। যদ্দি শিববাক্য একাম্তই অলঙ্ঘ্য, যদি আমা- 
দের কুলার্ভ্িত ধম্মীবল, সকলই বিফল /-হে আশু- 

তোষ! যদি এঁ বীধ্ধযবিহীন, কুটিলবুদ্ধি কাপুরুষের 
প্রতি আপনি একান্তই কৃপাস্থিত * যদ্দি ভীমসেনের 
প্রবল পরাক্রম আজিকার রণে একান্তই ব্যর্থ, ভবে 
এই ঘৃণিত, অকিঞ্চিৎকর প্রাণ এ পাপদেহে আর এক 

মুহ্ড রাখতে ইচ্ছা করি না। হে গুলপানি, আর 

এক মুহূর্ত স্থির থাকুন্। এমন জীবন সংশয়ে ফেলে 

সহস! অস্তহিত হবেন না । .যদি অসাধারণ অনুগ্রহ 

প্রদর্শন করে, এই অভাগ!কে দর্শন দিয়েছেন, তবে 
আর এক মুহুর্ত ভূতলে অবস্থান করুন| আমর 

একটি প্রার্থনা পুর্ণ করুন। আপনার এঁ জগৎসংহার- 
কারি অমোঘ ত্রিশুল দিয়ে এই বক্ষঃস্হল বিদীর্ণ ককুন। 
ভীমের যশ ও প্রাণ এক লঙ্গেই পৃথিবী হতে বিলুপ্ত 

হোক। আর আপনার এ পবিত্র ত্রিশূলম্পর্শে এ 
পাপ প্রাণের ও উদ্ধার সাধন হোক। দেব! কর” 

যোড়ে প্রার্থনা করছি, আপনি আমার জীবন গ্রহণ 
করুন। হায়! হায়! এ অভাগার প্রতি কি আপ- 

নার করণা হলোনা । হে পুলপানি! হে সংহার 
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কর্তাঃ এমনূ করে আস্তহিতি হবেন না, হবেন না] আর 
এন্ধ মুহূর্ত দর্শন দিন .আপনার এ শ্ীপদযুগলে এই 
অসার জীবন বৈসর্ভঘবন দিই । 

(শিব ও ভীম নিভ্বাস্ত ) 

জয়দ্রথ। (ম্থগতঃ)। আঃ এতদিনে আমার মনের কালি 

ঘুচলো ১ এত দিনের সাধ আজ পূর্ণ হলে!। এ জয় 
ঘোষণা হয়তো! এতক্ষণ মহারাজ ছু্যোধনের কর্ণ- 

গোচর হয়েছে। যাই একবার ব্যুহের অত্যন্তরে যাই। 

লোকে এখন আমাকে ভীমের দর্পহারি বলে কৌতৃকের 
সহিত দেখতে আসবে | 

(নিষ্কাত্ত) 

পঞ্চম অঙ্ক। 

দ্বিতীয় গর্ভাক 

ৰ কুকক্ষেত্রের প্রান্তভার্। 

ড্রোণ, 'অশ্বাখা মা, কর্ণ, ছুখাসন; জয়দ্রথ ও শ্পাঁচাধধ্য। 

কর্ণ। তারপর! 

অশ্ব। তারপর আর আমার চেতন! ছিল না । যখন পুনরার 

চক্ষু উদ্দীলম করলেম তখন সমর ক্ষেত্রের এই প্রান্ত 

ভাগে তোমাদের দেখতে পেলেম। 
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দ্রোন। হায় হায় সনকলেরইকি এক দশ 
জয়। তাইতো! এ কথায় বিশ্বাসই বাকরবে কে? কর্ণ, দ্রোণ) 

ছুঃশামন, এর! যে বালকের সহিত রে হতচেন হয়ে 

বিমুখ হয়ে ছিলেন, এ কথায় কি কারো! প্রস্যায় হয়। 
কণ। প্রত্যয় হোক আর নাই হোক;)--এখন আমাদের 

রক্ষার উপায় । 

কৃপা! উপায়ের মধ্যে তো-- 

ছধ্যোধনের প্রবেশ । 

ঢুষ্য। [2 কি আশ্চর্য ! একি ব্যবহার! মহারথ কর্ণ, বীরঞ্ষ্ঠ 

অশ্বথামা) প্রাণের ভাই ছুঃশানন, তোমরা সমর 

শান্তর এ নূতন নীতি কোথা হতে শিখলে 
সম্মথ সমর ত্যাগ করতে কে তোমাদের উপ- 

দেশু দিলে? এই যে গুরুদেব ও স্বয়ং উপ- 

স্থিত। কি চমৎকার! গুরো! এ বিচিত্র রণকৌ- 

শললকি আপনি এই বীরগণকে শিক্ষ। দিয়াছিলেন । 

আর এই অপুর্ব কৌশলের বলেই কি আজ এই 

নিন্দিত ঘৃণিত শত্ুপদদলিত জীবন রক্ষ/ করতে মানস" 

করেছেন। ধিক, আপনার যুদ্ধ শিক্ষাকে ধিক, 'এই 
সকল বীরাভিমানী রণত্যাগী, কাপুরুষগণকে ও ধিক 

আর ভদপেক্ষ! শতধিক, আমাকে যে এই বীর্ঘহীন, 

রণপরাঙ সুদের সঙ্গে করে আমি] ুদ্ক্ষত্ে উপস্থিত 
হয়েছি। যাও যোধগণ,! অন্তঃপুরে অন্গনাগণের 

অঞ্চলের শরণ লওগে। তোমাদের এ বুথ। আয়ানে 



দ্রোন। 
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প্রয়োজন করে না। কৌরব নাথের এই বিশাল 
গদাই নিজ গৌরব রক্ষ। ফরবে। 
মহারাজ! আজ .জানূলেম যথার্থই বিপদ কালে 

বিপরীত বুদ্ধি উপস্থিত হয়। কার প্রতি আপনি 
এ সকল কটুক্তি প্রয়োগ করচেন ? রণভূমি ধাদের 

ক্রীড়া স্থল, যুদ্ধ যাঁদের বিনোদন, পৃথিবী খাদের 
তুল্য বীর কখন প্রসব করেন নাই ; আগনি সেই 
অভুল বিক্রম মহ্থাপুরুষগণকে ইতরের ন্যায় তৎসন৷ 
করছেন।. ব্ণপরাঙমুখ | দ্রণপরাঙমুখ কারা? 
আমার অজেয় শিষ্যগণের শত্ুরাই চিরকাল রণে ভঙ্গ 

দেয়। দেখুন দেধি। ইহাদের বিশাল পৃষ্ঠদেশ কি 

অস্ত্রের কলন্ক কখন ধারণ করেছে ? 

গুরুদেব ! তৰে আজ কেন কারণে ইহার! সমরাঙ্গন 

পরিত্যাগ করে নির্জনে উপস্থিত হয়েছেন । . 
মহারাজ ! রথি অন্ত্রধাভে অচেতন হলে সারথি 

রথ প্রত্যাবর্তন করে, ইহাই “চরপ্রচলিত যদ্ধ নীতি 

এই সকল মহারথ অজ্ঞান অবস্থাতেই একে একে এই 

স্থানে আনীত হয়েচেন্। | 
সেকি গুরুদেব ! ছুঃশাসন, অশ্ধধীমা, কর্ণ এর| রণ- 
ক্ষেত্রে অচেতন হয়েছিলেন্-কার সমরে তার! 

অস্থির হয়ে চেতন| হাঁরাইয়াছিলেন । যার পিত। 

পিতৃব্যগণকে হৃচ্যগ্রে ভূমিখণ্ড দিতে. কৌরষ নথ 

অধোগ্য বিবেচনা! করিয়া ছলেন। বে যার জন্ম, পশুর 

পণশ্চাং ধাবন যার রণশিক্ষা) -দে এখন 'যোড়শবব 



(৪৯) 
উত্তীর্ণ হয় নাই, সেই নিতান্ত অবোধ ক্ষম শিশুর 
সমরে কর্ণ, কৃপাচার্ধ্য, হুঃশামন প্রভৃতি মহাধনুর্ধীরগণ 

 চেতনাবিহীন হয়েছিলেন। ছি ছি গুরুদেব! এ 

কথা বল্বেন্ না, বলবেন না। এ উপহাস বাক 
আপনার ও অকথ্য, আর মহারাজ দুধ্যোধনের ও 

শ্রবণের অঘোগ্য। 

অন্বথাম। | কুরুরাজ ! ক্ষত্রিয়গুরু ভ্রোণাঁচাধ্যের মুখেকি রণস্থলে 

কাঁ। 

উপহান বাক্য নির্গভ হর়। মহারাজ এ উপহাস 
নর 7-বান্তবিক জীবস্ত সত্য। 'চলন্ রক্ষেত্রের মধ্য- 
ক্ছলে চল,ন্ ; দেখবেন মহাবীর "্মভিমন্যু যেন চক্রের 
ন্যায় চতুর্দিকে ভ্রমণ করছে ; শরংকালের স্ুধধ্যদেবের 
ন্যায় তার ধন্থ: প্রতিনিয়তই তেজ উদগার করছে; 
মকর মৎস্য যেমন পুচ্ছাঘাতে সাগরের তর্কে শাসিভ 

'করে; ঝটিকা যেমন ভীব্রবেগে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষকে 
অনায়াসে সমূলে উচ্ছেদ করে; ভূমিকম্প যেমন 
মুহূর্তমধ্যে অটল অচলকে মচল করে শত যোজন 

দূরে নিক্ষেপ করে; লেই রূপ এঁ অদ্ভূতবীর্ধ্য মহাপুরুষ . 
নিমেষ মধ্যে আমাদের ন্যায় অতুল 'বিক্রম যোদ্ধা- 

'গণকে দূরে বিক্ষিপ্ত ফরেছে। 

মহারাজ ! বালকবীর যে এমন রণপ্রবীর ত। আ মা 

দ্বপ্পে ও জান্তাম্ ন|। আপনি গে ক্ষত্রিয় সম্তান্, কুরু- 
কুলরাজঃ সসাগর! সদ্বীপ1ধরণীর এক মাত্র অধীশ্বর, রখ- 
কার্য্য তে! আপনার অজানি ই কিছুই ণাই। চল ।ন দেখি, 
সেই বালকের রণে আপনার ও বিস্ময় উপস্থিত হরে। 
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কৌরবনাঁথ! অধিক কি আমদের পক্ষের যোদ্ধার! 

তাহার গাত্রে ষে সকল অন্তর প্রয়েশর করছে, কি জানি 
কি মন্ত্রবলে ন| বিচিত্র কবচের গুণে, সে সকল পর্বতের 
পৃষ্ঠ হতে লোষ্ বৎ দুরে বিদ্িপ্ত হচ্ছে । 
এমন স্থলে তে৷ সম্মুখ যুদ্ধ কোন মতেই সম্ভবে না। 
বীরগণ ! তোমাদের বাক্যে ও ব্যবহারে যে আমাকে 

বিশ্বদ্নে অভিভূত করলে । গুরুদেব! আপনি ষে 

প্রতিজ্ঞা করেছিলেন অর্জন উপস্থিত ন। থাকলে যুধি- 

ঠিরকে নিশ্চয়ই বন্দী করবেন। তাকে বন্দীকর| 

দূরে থাক, এখন আমাদের সৈন্যরক্ষার উপায় কি? 

মহারাজ ! বলতে কিআমি এপর্যন্ত পরিত্রাণের কোন 
উপায়ই উদ্ভাবন করতে পারি নাই। 

এ ক্লি কথ! গুরুদেব! তবেকি আপনি লহায় থাক্তে 
কর্ণ, কৃপাচার্যা, অশ্বত্থামা প্রভৃতি সেনাপতিগণ বিদ্য- 
মানে, আর এই একাদশ অক্ষৌহিনী চতুরদ্দিনী সেন! 

সমক্ষে মহারাজ ছুষেযাধনকে শরাসন বিসর্ভান করে 
জীবন আশয়ে পলায়ন করতে হবে % না] গুরুদেব! 

তা কখনই হবে ন!। দুর্ষেযাধনের দেহে প্রাণ থাকতে 
একথা কখনই সম্ভব হবে না। আপনারা যুদ্ধে পরি- 
রাস্ত হয়ে থাকেন, এই স্থলে নির্কিধে বিশ্রাম করুন। 
দেখুন, কৌরবরাজের এই বিশাল বাহু স্বরাজ্য রক্ষণে 
শক্ষম কি অক্ষম। 

এ ভে রাজে [চিত বাক্য । 

আর রাল্সপ্রসাদভাগী বীরগণের ও উচিত বার্ধ্য দেখুন । 



€ ৫১) 

চলন, মহারাজ আপনার এই অগণ্য সৈন্য মধ্যে এমন: 
কাপুরুষ কেহই নাই, যে রাজার দেহরক্ষার জন্য অকা- 
তরে প্রাঁণ পরিত্যাগ করতে ন! পারে। 

হঃশাসন। মহারাজ ! এ দেখুন বীরবর 'অপ্রতিহত গতিতে আমা- 
দের. অভিমুখে ধাবমান হচ্ছে। 

(সকলে সমস্বরে, জনন কৌরবনাখের জয়) ইত্যাদি ) 

যে । গুরুদেব! গুরুননন ! ক্পাচাযয! কর্ণ! দুঃশাদন!' 

এস আমর! কয়জনে চতুর্দিক হতে বেষ্টন করে অভি- 

মন্্যর উপর বাণ নিক্ষেপ করি । | 
দ্রোণ। সে কি মহারাজ! এমন নীতিবিগর্হিত, অশান্ত যুদ্ধ 

আরম্ভ করলে, লোকে আপনাকে অক্ষত্রিয় বলে উপ- 

হা করবে যে। 
কর্ণ। আপনা শাস্ত্র, অশাস্, হুনীতি, ছুীরতি ছুরে রািয়া 

দিন! সমরে আবার শান্্রকি ? ছলে হোক বলে 

হোক, কৌশলে খোক$ জয়লাভ করতে পারলেই 
হলো। (সব্যন্তে) এই ঘে অর্জুন নন্দন উপস্থিত; 
আর বিলম্বে কাজ নাই।-_ 

(অভিমত প্রবেশ ) 

অভি-। (সহর্ষে) এই ষে সমরের সারাংশ এই স্থানেই । 
€ধঘুকে টক্কার দিয়1)-রে বীরাভিমানী কাপুরুষগণ ! 

মিংহ ভয়ে শৃগালের ন্যায় গলায়ন করে তোরা কি 
পরামর্শে প্রবৃত্ত হত়ছিস,। 

বর্দ। রেক্ষত্রিয়ভিত্ব! অমর! এই পরামর্শ করছি দে ঘোঁড় 



অভি | 

(৫২) 

শব বয়স্ক শিশু যদি মপর্ঘ। বাতঃ গুকজমের অবমাঁ- 
ননা করে, তার কি শান্তি বিহিত । 

অগ্রে পরস্বাপহারী পরদ্রোহী নীচগণের কি শা হয় 

প্রত্যক্ষ দৃষ্টি কর.। (এই বলিয়! শরনিক্ষেপ ) 
(অভিমন্ত্যুকে বেষ্টন করিয়া ধুদ্ধ ) 

(সক্রোধে)রে ছুরাতব। অধার্ম্মিক অক্ষত্রিয়গণঃ তোর] একত্র সর্বদিক 

কণ। 

অভি! 

কর্ণ। 

ছুধ্যে| 1 

হুতে শরব্ণ করে আমাকে পরাজয় করবি মনে 

করেছিস । এই দেখ. আমার ছুই হস্ত তোদের চতুর্দাশ 

হন্তের অবিক বল ধারণ করে কিন! । সাবধান কর্ণ 

এই শরে তোর শিরশ্ছেদ করবো। 
(কর্ণের মন্তক স্থানাত্তর করণ) 

ধিকপামর! তোর প্রতি আর অস্ত্র প্রয়োগ কর্তব্য 

নয়। 
রেদাস্িক বালক! তোর শরের বল কততা পরিঙ্গা 

না করে এবিচিত্র বর্ম উহা! স্পর্শ করতে দিলে ফে 

আমার কলঙ্ক হবে। 

রে মিথ্যাভাষী কাপুরুষ আমার তীন্ষ্শীয়কের বল কি 
এখন ও তোর অজ্ঞাত আছে। রণভূমে অচেতন হয়ে . 
পলায়ন কি প্মরণ নাই। ত| দেখ এই শাণিত শরের 

বল তোর অস্থি মজ্ৰ1 পর্ধস্ত অবগত হয়। 

রে নির্ধেধ শি; তোর প্রতি আর কি অস্ত্র প্রয়োগ 

করবে! । এই বজ মুষ্টিতে তোর মস্তক চুর্ণকরি। 
না, না, এই প্রবল বাহুবলে উহ! বিচ্ছিন্ন করে আমি 

পদে দলিত করবো । 



(৫৩) 

ড্রোণ। মহারাজ! এধর্মযুদ্ধ নয়! এমন অধর্রকুপে বাপ দেবেন, 

ন|। | 

কর্ণ। মহারাজ! ও রাজপাম্পর্শ করবার ঘোগ্য সামগ্রী নয়; 
আপনি আমার শীকার হরণ করবেন, না। 

অভি। কে কারশীকার দেখ্। 
(বাণ নিক্ষেপ, কণ অট্ঙশ ) 

আর না হতচেনের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ বিষের ন। 

এই মে কুকুরাজ স্বয়ং উপশ্থিত। দাস্তিকরাজ 

দাড়াও, দাড়াও তোমার দর্গচূ্ণ করি। 

দুর্্যে। রে অবোধ বালক! তোর প্রতি অস্ত্র প্রয়োগ করলে 

খণার্থই আমার.দর্পচর্ণ হবে। সম্মুখে এই ভীষণ 
গর ধারণ করলেমৃ। ভয়ংনাই, ইহা! ভোঁর সুকুমার 

দেহ পেধিত করে 'কলস্কিত হতে চাহে না। তুই 

নির্ভয়ে ইহার উপরে অস্ত্র পরীক্ষা! দে। 

অভি। নিবীর্ঘ রণপরাঙযুখ। ক্লীবের দিকে ও অর্ভুননন্দন 
অস্ত্র ত্যাগ করে না! 

র্্যো। ছু কি রাজার্ধিরাজ দূর্যোধন নিব্বীর্ঘা] রণপরাঙ সুখ, 

কীব_না, এ স্গর্ঘা বচন যে সুখ হতে নির্গত হয়, 

তাহাকে আর ক্ষণমাত্র ও ভূভলে স্থান দেওয়া উচিত 

নয়। এই পদাঘাতেই তোকে রণক্ষেত্র হতে বিশ্িপ্ত 

করি। 
অভি। কি? আমাকে পদাথাত করতে চাঁদ খাঁক তোর 

প্র, দেহ, গদা এক্থানে ষাঁক, | 

( শরনিক্ষেপ, ছুষেযাধন অচেতন ) 



জয়ন্রথ। 

অভি। 

জয়দ্রথ। 

অভি। 

ছুঃশাসন। 

অভি। 

অভি। 

(৫৪ 9) 

একি? মহারাজের প্রতি শরক্ষেপ? এই দেখ তোর: 

শরষে(জন! প্রতিরোধ করি। 

(ধশ্থুকের জ্যাচ্ছেদন ) 

( অন্য ধন্ুঃ গ্রহণ করিয়] ) মহারথগণের রথে অনেক 

ধনু; থাঁকে; সামান্য সৈনিক তুই তাকি রূপে 
জান্বি। 
এবূপ শাদিত অস্ত্রে অমন শত শত ধন্থু চর্ণ হয়। 

_... (পুনর্ধার জ্যাচ্ছেদন) 
(অন্য ধনু গ্রহ) (ঘহাম্যে) এ রণকৌশল মন্দ 

নয়) তোর বান শিক্ষা কি ধনুকের জ্যাচ্ছেদন 

পধ্যস্ত। 

আমার যে অস্ত্রশিক্ষা তাতে এমন শিশুকে লম্খুখে 

ধনৃঃ ধারণ করতেই দিই না। 
শৃগালের চাতুধ্য কি কখন ও সিংহণিশুর বিক্রমকে 

অতিক্রম করতে পারে? এই দেখ তোর কৌশল 
কতক্ষণ এই প্রবল পরান্রমকে নিরস্ত রাখে | 

( জয়দ্রথের পন্ছন ) 

দিংহশিও ! ই ক্লীবের সম্ভান । এই বর্ধাঘাছে 
তোর কোমল দেহ আজ খণ্ড খণ্ড করবে । 

কেরে দুঃশাসন| সম্মুখ যুদ্ধে উপশ্থিত হতে তোর' 
সাহস হয়েছে! ভা ষা। কুরুক্ষেত্রের শবরাশি বৃদ্ধি 

কর। 

(ছঃশাপনের পতন ) 
একি রণগুরু দ্রোণ]চাধর্য ও আমার প্রতি।অন্ত্র নিক্ষেপ 



দোণ। 

অভি। 

(«৫ ) 

করছেন্। একি গুরুদেব! এমন অনাধ্য,-অক্ষতরিয়," 
নীতিবিগহিত যুদ্ধে আপনি কিবলে প্রবৃত্ত হলেন! 
গুরুদেব! আপনি আমার গুরুর গুরু মহাগুরু । 
আপনার .সমক্ষে আমি মন্তক উত্তোলন করে বাক) 

প্রয়োগ করতে সন্ধচিত হই। আমি কেমন করে 

তীক্ষু আন্ত্রে আপনার এ পবিত্র অঙ্গ ভেদ করবো। 
গুরুদেব! আপনার এ লোলমাংসের প্রত্যেক রক্ত“ 
বিন্দু ঘে আমার মহাপাপের সাক্ষ্যন্বরূপ দৃষ্টি হচ্ছে। 
এমন অন্যায় যুদ্ধে আমি কখনই ধন্তুঃ ধারণ করবো 

না। গুরুদেব! এই শরাসন পরিত্যাগ করে, (জানু 
পাঁতিয়। উপবিষ্ট ) করষোড়ে আপনার কাছে প্রার্থন। 

কর ছি,ক্ষম! দিন ;__আপনি আমার সম্মখ পরিত্যাগ 
করুন| 

আমার প্রিয় শিষ্য, ত্রিভুবনবিজয়ী ধনঞ্রীয়ের পুত্রের মুদ্ধ- 

স্থলে অস্ত্র পরিত্যাগ করা কখনই উচিত নয়। | 
আর আপনার প্রিয়শিষ্যের পুত্রের প্রতি কি অন্যায় 

যুদ্ধে অস্ত্র নিক্ষেপ কর! আপনার শোভ1 পায়। গুরু- 

দেব! প্রিয়শিষ্যের প্রতি কি প্রীত হয়ে এমনি করে 

তার পুত্র সংহারে প্রবৃত্ত হয়েছেন। ব্রদ্মা!! শুনেছি 

হিমগিরির তুঙ্গশৃক্ষে না কি বারাশি পাশ্ববর্তি প্রস্তরের 

কাঠীন্য ধারণ করে"। আজ আপনার ব্যবহার ও সবে 

তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত বলে বোধ হচ্চে। খুরুদেব &ু 

ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণ কুলে আপনার জন্থু; আপনার গল- 

লম্বিত এ পবিত্র সুত্র ধর্মের নিশান বলে পরিচিত 



দ্রোঁণ। 

অভি 
্ 

(৫৬) 

ওই পাষাণ হৃদয় ক্ষত্রিয়গণের মংশ্রবে আপনর হদয় 

ওকি এত কঠিন হয়েছে, যে প্রণশান্ত্রের গুরু £হয়ে. 

রণধর্্ম ত্যাগ করে আপনি নৃশংদ নগহত্যায়, প্রবৃত্ত 

হয়েছেন। ছি,ছি গুরুদেব! এ কাধ্য "করবেন না, 

করবেন্ না। এ ত্রাঙ্মণের বিহিত কন্্ম নয়, ক্ষত্রিয়েরও 
উচিত ধন্্'নয় ; এ নৃশংস নিষ্ট র চণ্ডালের কাজ। এতে 

আপনার ও কলছ্ক হবে আর এর পর আম।র ভূবন- 

'বিজন্বী গিতাও লোক দমাজে আপনার শিষ্যবলে 

গরিচয় দিতে লঞ্জিত হবেন। 

অতিমন্থু! বৎস্য! কেন আর আমার প্রতি বাক্য বাণ 
প্রয়োগ ক্ধর। বাছা! এ বাণযে তোর এ তীক্ষ অন্ত 
হছে ও খরগান্। বৎস্য! তুমি মহৎকুলে জন্যগ্রহণ 

করেছে৷ ও নিজে ও যে অদ্ভুত রণশিক্ষার পরিচয় দিচ্ছ 
তাতে তে|মাফে মহাঁবীরগণের অগ্রগণ্য বল! যায়! 

তুমি কি জেনে ও জানন। যে আমি প্রভুর আজ্ঞার 

পরবশ হয়ে এ অন্যায় কার্যে প্রবৃত্ত হয়েছি। কি 

করি, পরাধীনের কিভাল মন্দ, পাপ পুণ্য বিচারের 
মমতা আছে। 

ক্ষত্রিয় কুলে জন্ম হলে কখনই আপনার মুখ হতে এ 

কথা নির্গত হতে] না। 

'€( জয়দ্রথের উত্থান) 

 শরাধীন? গরাধীন কে? অক্ষম নির্ধার্ঘ্য কাঁপুরুষই 
শরের অধীন হন) কোমল সারহীন লতাই পরাধীন 



জঅরহথ। 

ক্ষ্থ। 

আড়ি 

৫5). 

হয; অন্তঃসার সম মহীরুহ শত লত তাকে অকা- 
তরেআশ্রয় মেয় 1 

' (কর্ণের উত্থান), 

কি আশ্চর্য ]. 'আপনি গে 'অসবিতবীর, ক্ষমতায় মর্বা 

আঁপনার এ পলিতকৈশ গতাবশেষ দেহের পুষটিপা- 

বারে স্থারে মু্টিতিক্ষা ক্রম) তাহলে ইহকালে ও 
এ দারুন: কলঙ্ক ভার বহন করতে হবে নাআর পর-. 

কালে গতি ও রুদ্ধ হবে না । 

রে নির্বোধ! অস্ত্র ছ্যাগ করলেই কি তোর নিস্তার 
আছে । তোর মস্তক সি: করবো) দেহ খও খু 
করবো প্রকালুট দু হধ এপ পদে দলিত করনে 

তবে ছুস্থির হযো। 2 4 ৃ 

রে অধোঁধ শিশু! আমাদের রখের কা ধওকে ৫ লস্থো- 

ধন করা ও য! আর এর মধ্যে কোন ঘোদ্ধার নিকট 

বিনীত ভাবে জীবন প্রার্থনা করাও তা। তুই মিছে. 
কেন বাক্য ব্যয় করছিপ। যদি. জীবনের অভিলায় 
থাকে ভবে যেমন, অস্ত্র পরিত্যাগ 'করেছিদ অমনি | 

গললগকতযাসে মহারাজের ' “নিকট প্রাণদান: ভিক্ষ! 

নর | 

€উদ্ধান কিয়া ) “ভিঙ্গা ? জীবন ভিক্ষা? ..গাণ্ডীব 
ধার, পুর মঙ্গরে জীবনভিষ্ষ! :করে 1-_বরং জীব- 

শু 

শ্রধ্য। আপনি পরাধীন? কিসের জন্য পরাধীন ৫ 

শস্পস্প 

ধনের জন্য প্রাধীন? তথ: রিচিন্রশরাসন দুরে 
নিক্ষেপ করুন) ইকুলোচিত যজ্জোপবীত ধারণ করে 



র্ণ। 

অভি।. 

€ ৫৮) 

বান-ষরে। এই রণক্ষেত্র এই: মুহূর্তেই তোর মত 

কত কাপুরুষকে জীবন তিক্ষা দিবাছে। 1. 

তবে আপনার হুর্মতির ফলতোগ কর। . এই শাণিত 

শরে ভোর এ কৌমল কলেবর হিদ্দল কমলের গ্যায 
' ছিন্নভিন্ন করি। | 

ধরযাকালের বারিধারার ন্যায় ভোর আমার উপ 

অজন্র শরব্ষণ কর.) পর্বতের পাষাণ দেহ যেমন 
শ্রাবণের ধারায় ক্লিট হায় না, আমার এই লৌহসার 

. শরীর ও সেইরূপ তৌদের' সং খ্য বাণ বরিষণ অনা- 

হুশাসন। 
অতি। 

প্বাসে সা কর্ব। আমি যখন. একবার শরাসন 
পরিত্যাগ করেছি 'তখম এ অন্যায় যুদ্ধে উহা আর 

কখনই প্রতিগ্রছণ কর্বো না। 
শক্তি থাকলে তো ॥. 
শন্তি আছে; এখন ও. আছে; এখম ও তে1দের মণ 

| আগণ্য দৈনিকের মন্তক এই বজমু্টিভেই রণ করতে 
_. পারি। তবে: এক ভিক্ষা দে জীবন িঙ্া নয়, এ বর্ণ 

তিঙ্কা | রাজের ভাম্পু্ ধার্মিকের সক্ভান, সমরে 

ধর্ম ভিক্ষা চাচ্টে। ধর্ণযু্ধ 'ঘাচ্ঞ! করছে ৷ কর্ণ! তুমি 
ডে দয়ার সাগর বলে বিখ্যাত; লোকে তোমাকে 

নাতাকণ' ঘলে। আমি একক, অসহার, অন্ত্রহীন; 

আমাকে র্ুধ ভিক্ষা দাও. ॥ থম, তোমাদের মধ্যে 

কোন যোদ্ধা আমার সঙ্গে বদ যুদ্ধে সক্ষম) আমি 

অকাতরে তার সমরসাধ পর্ণ করি। ই বন্ধুমটীতেই 

ডাকে সদ্য. শমন লে প্রেপ করি। টি 
এ 



ডো 

টু 

অভি । 

০০ 

রোগের, থণের আর শতুর শেখ রাখা নির্কোধের কাজ? 
তুই অবোধ অক্ষম, শিশু) পশু সমান। আজ,.তোকে . 
পঙুবধ করবে] 1: ৩: 7৮155 51 
হার! হায়!. পারখের কাছে ধর্ম আশা, করা, আর 
জনশূন্য অরণ্যে রোদন কর! উতয়ই এক.। রে নৃশংস, 
নিষ্টুর, পারগগণ! যদি,আমার, সঙ্গে বন্দ যুদ্ধে তোদের 
একাস্তই ভয়. থাকে) তবে আয়, তোর! দুই জনে, তিন 
জনে, অথবা; এই সাত.জনে. মিলেই আর, অর্জুন- 

অভি] 

ক! দি 

জতি। 

নন্দন অভিমন্যু এমন শৃগালের পাল ধংশ করছে ভীত 

নয় 4. | 

: খৃগালের.পাল কি মিংছের দল আগে তোর মস্তক 

বিদীর্ণ করি তরে জান্তে পার বি | 

 ছেূর্্যোধনের উদ্ধান 1). 
তোরা আমার, জীবন. হরণ কর্$, আমি, তান্ে কাচর 

নহি; বীরপুত্র মৃত্যুকে ভয় করে'না। কিন্ত এফ 

ভিক্ষ। দে.) তোর1.আমার পশ্চাতে আঘাত করিসনে 

দেখ, আয়ার ৃ ষ্টরক্ষক কেহই লাই। .আমি একাকী, 

তোর! অসংখ্য ? আমি তনহীন। তোরা: শস্্র; আমার 

পশ্চাতে, আঘাত করিসনে।।. ক্ষত্রিয়ের এর জুপেক্ষা 

লন আর নাই |. আমি অক নহি ;- আমাকে 

মে কলঙ্ছে ফেলিস্নে।,. 

ভিক্ষুকের সন্তান আবার ক্ষত্রিয় কোথায়? তোর 

আবার: কলঙ্ক, কি ? 

হায় হায়! ! ঙ করণ বাক্যে ও তোরা রর্দপাত কর লি 



. 6 র্ ) রঃ 

নে।. করবি বেন; পাব, পালি, নরাধম তোরা | 
 ভোদের যমতাহীন হছে, কি কাতর স্বর স্পর্শ করে ?. 
. শ্রাবণের ধারা কি. লৌহকে আজ.করংতে পারে £ ... 
, আর.লহাছয ন1!..তোর কি জিব! বিচ্ছি্ 
করে ফেলি,। 02 | 
(জাহ্পাতিয়া উপহিষ্ট) হায়! হায়, শেষে কি 
এই হলে! । :.হা পিতঃ, ত্রিভূবুন. জয়কারি ধনঞ্জয় |. 
হ্ ট্থিতপ্রলকারি 'মাতুল... মধুহদন! হা 
ধর্মরাজ.. বৃধিতির | হাতা). ফীমদেন হা মাত: 

_গুভদ্রে! মাগে!। তুমি, যে রূলে ছিলে পাগ্কুলে 
কেহ কখন শতকে পৃ দেখায় না। হায়! হায়! : 
শেষে কি ওই. .প্রাপিষ্ঠ.. কুলাঙ্গার. হতে তাই 

ঘট লো। এঅকলক্ক পা কুলে আমি কালি দিলাম, 

আতর, বর আশ্রয় প্রার্থনা কর! বালকের চি | 
র্ - প্রচলিত ভাব /- যোদ্ধার নয়।.. এ 

সমস্ত -পাওুকুল, উপস্থিত; হলে ও.আর তোর নিস্তার 

..আাই।, এখন ইউদেবের দাম স্বরণ কর,। এই টা 
ঘাতে তোকে বিনষ্ট করি।.. 

: রে আনার্থি ফোদাকুল-অথবা। টি, রা কাকে বলি 
-.. নর্ংস: পামর হারল! তোরা) অন্যায় যুদ্ধে 

আমাকে সংহার, ক্র, বি. যনে, করেছিস, | কিন্ত 
জানিস, মনে জায়ি অবিদ্যমানে পাঞচবমাথের এক তিল: 
মা ক্ষতি হরেন।। পাঙ্রশিবিযে জামার মত শত. 

যোদ্ধা আছে । / 



4৯৮), 

জয়দখ। ফৌরব: পিকে ওমর 'অনেক' বীর আছে। “যাদের 
| (নিহাসে তেমনূভিফারির কুলনির্খুল. হ্। 
অভি) ফেমহীবনুর্ঘর রর্বপাতাল এই ত্রিভূবনের বীরগণকে 

একক নিরন্ত করে খাব দাহন করেছিলেন, সেই বীর- . 
শ্রেষ্ঠ পিতা ধনগয় অবিলম্বেই তোদের “সমূলে নিল্দুলি. 
কর: ৰৈ. 1. 

চর্যো | কৌরধনাথের পদাধাত তেমন্ 'পহপ্র হজ কীটকে, 
অনার়াদে দলিত করতে পারে ক 

অভি। (সেদপে দণা়মান). কি & অভিথার দেহে প্রাণ 
থাকতে গাণ্তীবধারি অর্জুনের নিলু পৃথি তলে স্থান: 
পায়। 'রে রখবর্শাধিরোধী' মস্যাল দেখু এই ভীষণ 
গদাধাতেই তোদের সপ্তমস্তক চূর্ণ করি। - 

(হৃ্ধযোধনের বসিয়া পতন) 

অস্থথবামা'। (অসিঘাতে গদাডঙ্গ কন) কিঃ. ষ্টোর এত, বড় 
পর্ধা:! ধার দোর্দিও শ্রতাগৈ. মেদিনী কষ্প- 
বাদ বনভানি: 'ভিধাির লস্তান-হয়ে- তুই তীস্া় 
মন্তকে গাধা করিম্য; মান্য সেক রয়ে বানুকির : 
মন্তকে আরোহণ .কয়:তঁ- চাস: আঁ. আজ: 
এককালে তর সময লাখ পূর্ণ কারি: 

(অলি উত্তোলন.) 

অভি।. রে নির্জোধ! তুই। বিকার না প্রলাপ 
: দেখৃছিল।.-.এই:প্লকল বীরগণের 'দপা দেখে ও কি. 
ভোর জান জলায় দাই: তাই আনার উপর আশ্র 



€ ৬). হা 

উত্তোলম করতে. সাহস করেছিস, ৷ তা: দোদেরী, | 

থাাজেরপধ সিন (গদাঘাত ). ধু 

'৮ ১ছুর্্যোধনেরউতান)”. 

অস্বথ মা বালকের, কী পং পৃড়ল- রিবা নষ্ট করা খায়। 
অভি। 

জাা। 

ঙ 

এটি 

কর্ণ)... 

ছুশাসন / 

জয়।. 

(অনিঘাত ) অধম নিরত অন্যার যোদ্ধার শিরো 

: 'দেশ এইরূপে ছোন করতে হয়। ছ্ ইইতে তর. 

বারি পতন): 

বদ্ধিহীন তি মীচকে ২ দ্ধূপে ন্ট করতে হয়। 

 (পদাধাত করিতে উদ), : 

এমন দাস্তিফের চি্নমাত্র নঠিবনুলা না। 

রে কুলাঙ্গার এই. গাধধাতে তোকে নিষ্পধিত করে- 
ফেলি। ডি 

আর.ন]।, রি ্রাঘাতেই ভোরে শমন ভবনে প্রেরণ 

' করি: 

এই বাই তোকে লিক বিদ্ধ'করি। 
: তা নয় বীরবর। এই জীকষু,অসিথাক্কে উহাকে আড্ 
শণদেবীর নিকট বলিদান দিই? 

টং 1. 

কর্ণ/ 

: তোর অস্ত্র নিয়ে ছোকেই বলিদান দিই।, 
আহা ছা ওরে অন্তরাধাত করলে তো এখনই ওর 

.. শারাযমান্তি হবে|. শত্রুর মৃত্যু -দৈধৃতে অতি রম- 

: শী রণ খাছ ভোমরা ডা অল নখ ্ 
তি ভব কয়) : ৃ 

হর্যো।, 

আঅভি। 
' এ.বেশ কথা।- কেরে আসে ৃ 

উঠার সহ হয় বা। আর. দাড়াতে পানি না| পরীর, 



অভি। 

(৬৩) 

অধলগ্ন ন্ছে ।.. মন্তক বিঘূর্ণিভ হচ্চে... (জামুপাতিয। 
উপবিষ্ট) হে সর্ধবনাক্ষী-ভগবান্- সুর্ধাদের ! হে লব্বং-. 
সহা' মা; মেদিনী ! হে ছুবিস্ূত নিলা্বর | তোমরা 

সাক্ষী, বিপক্ষগণ-অন্যায় সময়ে আমাকে নিধন করে । 

তোমর! সাঙ্গী ফে. পৃষ্ঠ দেশের এ দারুন অস্ত্রাথাত, 
আমার কলস্কের চিনুন ।- আমি 'অক্ষত্রিয় নহি রণে 

ভঙ্গ দিই.নাই; নিরন্তর হয়েই পশ্চাতে আহত হলেম। 
'রেপাপিষ্ট নৃশংস নরাধম -কুল । আমার এই প্রত্যেক 
শোনিত কণ! 'জবসক্ষত্রের. ন্যায় চিরকাল তোদের 
কলঙ্ক ঘোষণা করংবে ।. 
কই পামর। অন্তগরণ করনা! 
দাও, অন্ত্র দাও, গুরুননদন+ (যুক্ত করে) গুরুদেব! 
আপনি আমার. পিতাকে সমগ্র অন্ম দান করেছেন। 

আপনি রণগুরু, অন্তসররানে ফ়তর; আমি অস্ত্রহীন 3 

আম্মাকে অন্তর দিন। থে কয়েকবি বদ শোনিত আছে এখন 

“ও ভার, প্রভাব (েখুন্। হায়,/.হায়এ কাতর বাক্যে 

কেহই কণপাত কয়ে সা 1বিপবকালে আত্মীয় ও শত্রু 

হয়. হা পিহঃ. ধনঞায়! তুমি: দেবুকাজকেও তায় 

জান করেছিলে । তমার ক্েহের ধন এখন জস- . 

হারে নিধন হয়।--এন) এ নৃশংস) নির্দয়দের হাত হে 

আমাকে রঙ্সা, কর. ১9£. এ কাতরম্বর তোমার ও 

কর্ণে, গেল না।.. হা ভান তির, 1 ছে ধর্রাজ 

তোমার ' প্রাণে অভিমন্যু আনম: ভাম়র্থব মুদ্ধে নিহত 

হযঃ। এস, রক্ষা কর । হা তাঁত; ভীদদেন: তুমি থে. 



(৬) 

আমাকে রক্ষা করবে অনীকার করেছিলে। তোমার 

প্রতিজ্ঞ! তো.কখম লক্ষাদ ছয় না) হায়! আমার অ. 

| ৃষ্টের দোষে কিকজ, তাও তুলে গেলে ওঃ. বড 

টন ভৃঙা-প্রা যায় 

জাজধ। 

| অডি। 

তয় কলস্কিত শোন পৃ ও গান করছেন ন 

তুই উহ পানকরে আঁপনায় ডষ্টা নিবারণ কর । 

হা প্রি বিরাট ছুহিতে! হা গতিগ্রাণা! তুমি 

. কেমন করে প্রাণধীয়ধ করবে। 'তৌমার দশা কি' 

টি ০০০ 

চুঃশ।। 

জয়. 

হষে। তোমার সঙ্গে. যে দেখাও করে আসি নাই। 

তুমি ত কিছুই জান মা। হ! মাঃ হৃভদ্রে! মাগো ! 

ও মা, মা। যা তোমার যে জার মাই ম]। তুর 

ফেমন করে ৮৯ ধারপ করবে মা! ও; হঃ মা. 

মা,ম]। ম্ত্যা -)১. 

আমি উহার মন্তক চ্ছেন করবে 1. 

গহীরাজ, এ বালক অলঙ্গ্যে আমার রক্ষিত ব্যুহে 

প্রবেশ করেছে; রা ্  আমারই বধ্য, আমিই 

- আকে বিনাশ, করছে ।- 

স্থণ। 
ঁ রে 

“কার কাকে, বিদাপ করবে ? এ দেঁধ যাক
ে বিনাশ 

| রবে তায শ্রাধপুফষ 'ওভক্ছন সবর্ধামে শোড]
 করছে 

আটা? আর মাথেই হয়েছে। সাবধান রণ ত
োমরা 

1 ফৈইই ইছাকে অ্পশ, করোনা । 

রসি? অ্ঠজগ মরকধীম : চা করছে শসা" 

নেক শ্ধাল রং প্রভৃতি জাজ ইহার মাংসে মহোৎসব 

(পক 



দুর্মে|। 

ঞো | 

(৬) 

এস ধীরগণ.| . এয়ন আমদের দিন, ৪৪ মহোৎসব 

 .করিগে |... 
(কপ ও দ্রোণ ভি মকলে নিক স্ত). 

(অভিমন্থার মৃত দেহের গ্রতি ক্ষণেক দৃষ্টি করিয়া) উঃ! আজ | 

কি অস্ভুতবীর্ঘ্য মহাপুক্কষেরই পতন হল | বন্থমতি! আজ 

তুমি সার রত্ব হারালে ; ভায়তভূমি ! আজ তুয়ি শ্রেষ্ঠ ধনে 

' বঞ্চিত হলে | বীরকুল! তোমাদের প্রধান গৌরব আজ | 

বিলুপ্ত হলো |. আর্ম্যবংশ .আজ ছার খার হলে! | যতদিন 

পৃথিবীতে রীর প্রসঙ্গ থাক্বে, যতদিন ভারতদুমি আধ্যতৃমি 
বলে পরিচিত থাক্বে, ততদিন .এই অনা অক্ষত্রিযু পাপ- 

কার্য, কুরুকুরের কলঙ্ব-নিশান স্বরূপ উ্ভীয়মান থাকবে। 

অনা প্রভুর পাঁপ আঁজ্ঞার বশ হয়ে, আমি আজ কি নিদা- 
রূণ পাপেই নিমগ্ন হলেম। হার 1 হায়! এ পাপের তো 
প্রায়শ্চিত্ত নাই ;-এ কলক্কের তো শেষ নাই ;--এ ছুঃখের 
তো'পাঁর নাই; কি কর্লেম; কি করুলেম! ইহকাঁলের 
অক্ষয়.ঘশ একেবারে নষ্ট. কর্লেমং-পরকালেরও আশায় 

অলাঞ্জলি দিলাম । আহা! 'আমার একমাত্র প্রিয় শিষ্যের 
মনে কি নিদারুণ ব্যথাই দিশ্লাম:| অঙ্জুন.যে আমার একান্ত 
অনুরক্ত ; আমি কি.নরাধম তর প্রাণের অপেঞ্ প্রিয়তম: 
পুত্রকে,এমনি করে-নিধন 'করেই;কি তার আন্ুরক্তির উচিত; 

প্রতিফল দিলেম.। হার. কি'বলে' আমি আঁর তার কাছে 

মুখ দ্বেখাব |... যখন অর্জুন এমে সকাতরে গরিজ্ঞাসা করবে), 

গুরুদের !. 'আমাঁর, অভিমন্থ্য কই? তখন ফিআমি এই 
'্মশীনশায়ী, ছিন্ন দেহের গ্রাতি দেখিয়ে দিয়ে বলবো যে: 



€( ৬৬) 

অজ্জ্ন রে, তোমার প্রাণের, প্রাণ, হৃদয়ের ধনকে এই নৃশংস 

নরাথম নিধন করেছে । এ অকলম্ক টাদ কি তুতলে লুষ্টিত : 
হবার যোগ্য। এ কে।মল কমল কি এম্নি করে ছিন্ন ভিন্ন হবার. 
জন্য স্থষ্ট হয়েছিল । 'এই স্থকুমার দেহ শ্মশানশায়ী ; আর এই 

গুভ্রফেশ .গতাবশেষ শরীর এখনও. ধরাকে কলঙ্কিত করছে | . 
ওঠ» ওঠ, বীরবর! তোমার.এ কোমল কলেবর এ শয্যার 

যোগ্য নয়। এস বৎস্ধ! আমাকে অস্ত্র পরিত্যাগ করতে 

মিনতি করেছিলে ; আমি জীবন পরিত্যাগ করে তোমার স্থানে 
শয়ন করি,-তুমি হুস্থ শরীরে জননীর কাছে প্রত্যাগমূন কর। 

গতমি মকাতরে আমার কাছে অস্ত্র প্রার্থনা করেছিলে ;-_আমি 

অকাতরে আমার (এই পবিত্র ধনু প্রদান করছি-_তুমি বীর- 
পুত্র, বীরশ্রেষ্ঠ, অনায়ামে এতে জ্যারোপণ করে আগে এই 
নরাধমক পৃথিবী হতে অন্তর কর। 'পরে এ অনাধ দস্থয- 
দলকে নি লরুর। 

_যোগীয়! তাঁয়রো ।--টিমে তেতালা। 

উঠছে উঠবীরবর! 
| পাঁও্ফুলে নিরমল যশঃ শশধরঃ - 

আজি এ হেম 'সোঁণার অঙ্গ ধুলায় ধুসর ॥.. ৫ 

'বধেছি অন্যায় রথে, সহেন1 মছেন। প্রাণও 

* হেনা ক্বীঘন যাঁছুমণি। 
: অর্জুন নয়ন তারা মুদিয়ে নয়ন তারা, 
তারাপতি পড়ে যেন, অবনি উপর | 



কপ। 

পোগ। 

কপ। 

(৬) 

ক্মল কলিকা প্রায়, স্থুকোমল তব কার, 
আহা মরি লুটায় ভূতলে। 

স্থরভি কুস্থমহার, দেবতার উপহার, 

মে হার পতিত পদতলে । 

দুঃখে ফাঁটিছে হৃদয়, প্রাণে আর নাহি সয়, 
ইচ্ছ। হয় তেয়াগিতে এ কলেবর ॥ | 

আচার্ধ্য! আঁর এখন অনর্থক. শোকে কি ফল হবে? 

যখন দাসত্ব স্বীকার করেছি, তখনই তো ধন্মীধর্ন, পাপ পৃথ্য 
সকল বিচারই জলাঞ্জলি দিয়েছি । প্রভুর আজ্ঞার প্রতিপালনই 
একমাত্র বন্ধ ছয়েছে | দাসত্বই শ্রেষ্ঠ অবলগ্বন হয়েছে 
ধিক রে দাসত্ব, ভোর মত জঘন্য কার্য আর দ্বিতীয় নাই 
তুই. গৌরব নাশক-_ধর্মবিঘাতক, স্বাধীন সপিচ্ছার চি 
শত্র, নয়কের সিংহদার,--কাপুকুষের একমাত্র গতি," 
ক্ষমতাহীনের প্রধান আশ্রয় | উঞ্চবৃত্তি অবলগ্বনে জীবন 
ধারণও শ্রেয়া» তবু, ধর্ধাধর্ম পাপ পুণ্য সদদৎ দবল জ্ঞান 
পরিত্যাগ করে পশুর ন্যায় তোর, শৃখলে বন্ধ, হওয়া কোন 

মতেই কর্তব্য নয় : র 

কিন্তু একবার যে সে শৃঙ্খলে বদ্ধ হয়েছে,দে তে! অনন্তযগতি |. 
বিশেষ রাঁজসেবা প্রজা মাত্রেরই প্রধ]ন, কর্তব্য কলে'শান্তরে 

উক্ত আছে। যদি সেই কর্তব্য পালন করতে গিয়ে আমরা 

মন্দ 'কাঁধ্য করে থাকি তাতে আমাদের দৌষ কি? তা 
আর সে, ক্ষোভেই 'বা কি লাভ হবে? এ দেখুন, পৃথিবী 

অন্ধকারে আবৃত হচ্ছেম। সন্ধ্যাকাল উপস্থিত । চুন 

আঁমরা শিবিরে যাই। 



রঃ ডো | 

(৬) 

ধরিমি। তুমি ডে! তামোময় আবরণে অচিরই আপন 

. কলক্কচি গোগন কর্বে। শশানের শুগাল কুকুর গরভৃতি 

' কপ। 

. গদ্রাণ। 

এখনই এই সুকুমার দেহ খণ্ড থও কর্বে,-কাল আর ইহার 
চিছুমান্র থাক্বে না। কিন্তু আমার, দাকপ কলঙ্ক যে জন্ম 

অন্মাস্তরেও,অপনীত হবে না . 

আচার্য! : এমন মহাবীরের দেহ এই শবরাশির মধ্যে ফেলে 
রেখে যাঁওরা কোন মতেই উচিত নয় ।_ আন আমরা 
ইহাকে পক স্থানে রাধি | 

এমন মহাপুরুষ যে অনন্ত. ধামের যোগ্য; এতক্ষণ এর 
সানা নেই স্থান উচ্জল করছে। যতদুর বৈরদাধন দন্ভব, 
তাঁর তে! কিছুই জট হয় নাই। এখন এ মৃতদেহের প্রতি 

[হিতক আদর. প্রকাশ করা'ও যা) আর দেবমূর্থিকে পদে 

নূণিত করে, উহার আমনের পুজা করাও ত1। তা আমুন্ 

আজ যখন আপনার অন্তরে আগুন জেলে দিয়ে গরের অভি" 

লাষ পূর্ণ করতেই ব্রতী হয়েছি, অথন' আর আপনার 

: ক্ষোভ রাখবার প্রয়োজন কি? (শব ধারণ) 

কা | আমি সাভিগ্রার়ই এই অনুরোধ করছি। (শব ধারণ ) 

 দ্রোগ। আজ আমি মদমৎ বিবেটনা পয ঃ 

(শব ৮ এহন) 



€ ৬৯ ) 
তৃতীয় গর্ভাহ । । 

শিবদৃতের প্রবেশ ] 

রাগিণী। টিনার ূ 
শিবদৃত। 

অয় গঙ্গাঁধর হর, উত্তম! শেখর» 
শ্বেত কলেবর» শৃঙ্গধারি। 

বিধাণ বাদক, : ভীষণ নাদক 
পাঁবক ধারক, ত্রিপুরারি ॥ 

জর স্বরেশ, সুরেশ”. মহেশ ভূতেশ, 

জগদীশ ঈশ, বিষধারি ৃ 
সম্পদ দায়ক, মঙ্গল গা, 

. !মোক্ষপ্রদায়ক, মন্মথারী ॥. 
জর কাঁশী বিশ্বেশ্বর, " কৈলাশ ঈশ্বর, 

 অন্নপুর্ণেশ্বর, শুভকারি | 

ভূজঙ্গ ভূষণ” ' ভম্ম বিভূষণঃ: 
: ভ্রুকুটা ভীষণ, কাঁলবারি ॥ 

জয় ব্রচ্ম উপাসক,  গরল শোষক» 

সংসার নাশক, ব্রহ্মচারি | 
কৃতাস্ত বারণ, . . 'ত্রিলেোক তারণ, 

ভক্ত জনগণ হিতকারি ॥ 

জয়-বৃষভ বাহন, ... ভূবন মোহন, 

দম্তকক্সিজন, দরপহারি । | 

শুপ্ট কলেবর, ব্যাপ্ত চরাচির, 

নেত্র অগোচির রূপধারি ॥ 



(৭৪). 
ই কা 

জয়বিব দল প্রিয়।  বিশ্বপুজনীয়। 

্রিনেত্র, অমিয় গুণধারি | 
মঙ্গল নিবাস, নিতা সথগ্রকাশ। 

. ভ্রিতাপ তরাশ, ক্ষয়কারি | 

পয বিশ্ব নিকেতন, বিশ্বনমন,-- 

 হরগকারণ, জটাধারি। 
প্রভু ভগবান, : শ্রীমান ঈশান, 

কুক মে কল্যাণ, অস্থুরারি, 
_. বিষুছূতের প্রবেশ। 

শকিসদুত্দীননাথ ! হে অনাথ নাথ! হে অখিল বন্গাওপতি! 

হে ্রীধাম, রীশ্যাম,সিত্ধিকারণ! হে কৌন্তভভৃষিত, বিকমিত 
_নীনাঘুদ্রগ্জন! ছুর্জনন্থখভগজন, জনাদন, জগমনোরঞজন ! 
মরণহরণ। তারণকারণ,. চরণ'ধাঁরক-কষ্টনিবারণ-কারণ, 
হে ত্রিলোকপালক!. ব্রত্দরের বালক, ,গোলকআলোক | 

চকমক-নীল-কলেবর-ধারক! হে জাকুলোতব, ভববৈভব, 
(ভব সংসারসার, সারাখ্মার! 

হে প্রভো নারায়ণ, .  ব্রহ্মপরায়ণ, 
_.. কমলাজীবন জীবন । 

নিত্য নিরঞ্জন, সত্য ননাতন,.. 
দৈত্য দল বল নান |. 

 গোবিদ মাধব  শ্রীধর কেশব, 

দাধক মঙঈল ভবন |. 

জয় জগদীক্বর প্রার্থিত গামর,, 
» কিঞিৎ করুণা কারণ | 



( ৭১) 

হে আর্ঘকুলমিধি, পৃজ্যজনবিধি, : 
বাঞ্চিত চরণ ধারণ | : 

মুকুদ মুরারি। : গর্বধর্ককারি, : 
। , সর্বজীব শুভ কারণ. : | পি 

ত্রিলোক পালক, গোলোক তিলক,' 

রন হায় ননদন। 

জয় জগদীশ্বর, .. প্রার্থিত পামর,.. 
কিঞ্চিৎ করুণ! কারণ ॥ 

হে ইষ্ট পরাৎপর, দশ ঈশবয়, 
_ শীরদ নিন্দিত বরণ । 

অনুর নাশক, মোক্ষ দায়ক, 
শ্রীকান্ত, শমনদমন | 

ধন গুণধাম,  ত্রন্ষময় নাষ, 
র্মরূপ অবতরণ । 

জয় জগদীশ্বর, . প্রীর্ঘিত পামর, 
কিফিৎ করণা কারণ। 

শিবদূত। আপনি দেখছি বিষুদূত; ভাল জিজ্ঞাসা করি, এ শানে. 
আপনার কি প্রয়োজন? 

বিষুদূত। আপনার করস্থিত এই তয়স্কর ব্রিশুল 'দেখে বে শ্ই বোঁধ হচ্চে .. 
আপনি শিবদূত| ভাল আমিও জিজ্ঞাসা ৪ আপনার 

_. এস্লে কি প্রয়োজন? | রঃ 

শিবদত। হাঃ হাঃ হাঃ ! তুমি যে হালে, সংহার বু নবি: 
শিবের দূত আমি--আমার খশানে কি প্রয়োজন? এ স্থান. 



( ৭২) 

তে। আমাদেরই অধিকার ভুক্ত ।, ভাঁগেযা হোক, এখন 

বল দেখি এখানে প্রয়োজনটা কি? | 
 বিষুদূত। আমি গোলকর্বিহীরি,ভূভারহারি বিঞ্কুর দূত; আমার অগম্য 

কোন স্থান) অনধিকারই বা জগতে কোথায়? তা সেখ! 

হোক, আজ এই কুকুক্ষত্ে ত্রিভূ্বনের শ্রেষ্ঠবীর অভিমন্থ 
সুখ যুদ্ধ দেহত্যাগ করেছেন। আমি তাকে গোলকধামে 

নিয়ে মেতে এসেছি। | 

. শিবদূত| এই জন্যেই বলেছিলে “আমার অনধিকার কোথায়?” 
এর চেরে অনধিকার চর্চা আর কি আছে? সত্বগ্ুণ অব- 
হ্থী দেবের দূতগণ আবার তমোগুণের আদর করে, 

এ কথা তো এই নৃতন গুন্লেম 

| বিছুদুত। তমোগুণের আধারভূতদেবের দত সেই তিগুণাভীত 

ঈশ্বরের কার্ধা কি বুঝতে পার্বে। (যিনি দঃ রজঃ, তম; 

এই গুণী সাষ্টি মানসমানে উদ্দিত করে, নিজে নিলিপ্ত 
উদাসীন, সানষীন্বরূপ অবস্থান করছেন, তীর মহিমা' যদি 

ইর সাধারথ দকলেই অনায়া দে বুঝতে পারতো তা হলে 

আর ভাবনা কি। 

আকাশ বাঁণী। 
শাঁপান্ত হইয়া চত্র শোভিছে গণ | 

মিছে কেন দ্বদ'তবে করিছ দুজন ॥ 

উভয়ে।' একি দৈববাণী নাকি? রঃ 

শিদূত। হাঁ এ শব অশরীরী বটে তবে আ'র আমাদের ধা বাক বিত- 

তায় প্রয়োজন নাই1 চল নৃভামরা স্ব সব স্থানে গমন করি, 

বিুদূত |. এক্ষণে কর্তব্যই তাই। : (উভয়ের পরসথান) ৷ 



যুধি। 

ব্ষ্ঠ অঙ্ক। 

প্রথম রড 1 

' পাব শিবির | 

। মিড ভীম, বয্ছ। 
বীরকুল | বালক অভিম্াকে একক সমরক্ষেতর পরিত্যাগ হরে 

: : আমা, তোমাদের সম্পূর্ণ অন্যায় কার্য হয়েছে। তোষামেয 

ভীম । 

মধ্যে ঝি এমন বীর কেহই ছিলি না) শিশুর পদচি অন্থমরণ 

করে? ভীম! তুমিতো তাই বহ নাম পর্যন্ত লৌগ তে 
উদ্নাত হয়েছিলে। যুদ্ধ গা হা দুরে থাকুক, বিগ- 
ক্ষের সমাগরমে তোমার দয় আনদ্দভরে তা করে 

তুমি'আঁ দেই গ্রাণের প্রাগ, বায়ে ধন টির শ্ 
হ্তে বিশর্জন দিয়ে এলে ?. রি 
র্যা! মানবের কথা কি? বক্ষ, রঙ রদ চা মধ 

যখন এমন বর কেহই নাই যে ্ ষণ মাত্রও আমার এই ভীষণ 

গার সম্মুখে স্থির থাকতে পারে তখন সিদুরাজ নথ মে 

কোন্ বলে আমার গঠি গ্রতিরোধ কর্তৈ গাহবে আমি ও? 

ূত্ণকাল থিরচনতে তাহা চিন্তা করেছিলাম। পরে যখন 
সহ! দেখতে পেলাম যে ভগবান আগুতোয বে তু হয়ে 

সমরকষেত্ে তার মহায় হয়েছেন তখন তার বিপক্ষে : নয় ৃ  

. বিরোকনাথের বিপক্ষেই দ্ধ করা হচ্ছে এই! বেনেই নত 

হয়েছি | গঙ্গীর গারক মে উরে উঠে পর্বতে লক্ঘন করে, 



সেঁকি তার 'নিঙের ক্ষমতায়, না. গব্নৈর হাহ রা 

হোক, আপনার চিন্তার কারণ মাই] : আমি ধায়নদন' 

অভিমন্র আজ যে বীরদ্ব দেখে এসেছি তাতে আঁশঙ্ক। পি- 
ভাগ, কয়ে আমাদের আলাম করাই উচিত): | 

বুধি। ভাই মই গুন লেম; (বুবলেম, ও রটে। কিন্ত মনে যে কেমন 
কেমন বোর হচ্চে; একে বালক, শক টৈন্য মধ্যে তাতে 

ৃ আবার এব 1: 

ধু্ট। মহরাজ! ! এক! মের মদুদরমন্থনে সঙ্ষনন, হয়েছিল; আপনার 

_. ভান্পু্ অর্জনের আত্মজ কি একা কৌরব দুলনে অক্ষম. 
চিক তুলারাঁশিতে : আচ্ছাদিত থাকলে কি .অগ্নিকণা আপন: 

সেজে নিগঁত হতে পাবে নাট 

ভুতপ্রার গ্রবেশ 

স্বতদ্রা। (ঘুধিিরের চরণন্ভলে গড়ি! 'কাদিতে কাদতে) মহারাজ! 

কি' কেন রাজ কি করেন !সহায়! হায়! হায়! প্রা 

যে ফেটে ধায় গো। 

সকালে সমবাস্তে 'থকি' | একি ! ব্যাথার কি!) 

[যুধি? একি বসে! ু়ি এমন সুখে, এমন, বেশে. কেন £ কি'বিগদ 
উদদ্থিত? বল রঃ শীত বঙ কি হায়েছে। আমি. এখনই. 

“তার প্রতীকফার, করি 

'সুতর্্ী | এক বসাগাজী বহার হয়েছে ৮; £খিনী পক্ষিনী শাবক 

হারা "হয়েছে ক্ষবিনী, মনকের; শিং হারা, হয়েছে ॥- ৃ 

পৌরশমাশীনিদী শি হারা! হয়েছে | | 

জুধি।: তুমি যে দেধৃছি জ্ঞানহীনা হয়েছ, বাল) স্থির হয়ে বাকি 
উৎবেগ 'ভোয়াকে উতকঠিত ক্রেছে): তোমার .. নকল 
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এলো, সন্ত অমযদ্ধ, থাতে :€তা (আম, কছুহ, নিন্চয়: 
করতে গার ছি না। কোন কুখটনা তো ঘ্টেনাই 

ভ্ভদ্রা . 

যুধি। 

ভগ্ন. 

যি 

্ঃ 

কই আমার প্রাণের প্রাণ, দ্ায়ের ধন 'অঞ্চরের নিধি অর্ভি- 
মা কই।, অভিযিনথা বাপ. 1. তোর টাদমুখকি আর দেখতে 
পারা ধন: 
কেন? 'অভিম্য় কোন, অমঙ্গল, 'সংবাদ তো! শুনি নাই! 

কোন বিপা ধানে ড়গণ আমাকে অবিলথেই সংবাদ দিত! 
সবি ২৪, ছাখেরপরকত কাঁধে অবিদামানে খেদ'বরা অব? 
. ধের কার্য: 

” পাওয়নাথ! আমার সদয়, যে ফেটে: যাচ্ছে; ত্রাণ য়ে অস্থি 

হচ্ছে, মন বে কিছুডেই প্রবোধ মানছে না. 
( আগে গ্রাবেশ 0 

( সরোদনে:): মহারাজ .. 
একি. দত তুমি এত'কাতির হচ্ছ], কেন! বণক্ষেত্ের লংবাই 
কি. ? 

(ঘন), মহারাজ (আর আমাকে খুঁত হলে: সৃষ্থোধন কর) 

বেন না; 1. ্  নরাধম্ কার এখন দূত মামের মো নয় মহা 

রা ৷ আঁ, গামি, 'তদূত [নূত, কি, কপ বাকা” 

এরু- চেয়ে অপবাদ কিআর পরিয়ে হতে পারে), ). হারা ৃ  

আমি চল. লয় উল বে, 1. র্ সর্মানেশে কাথা, কখনই 

বলবে. গার্রনা।. এ গায়ুধে ভে নির্দত হবে। না? 
মহারাজ আমি চল্রেম।... গহন, কাননে, হিংঅজন্তর গ্রাসে, 

তথবা গর ীগরে বারিরাসির মধো এ পাপ দেহ, বিপর্জান; 

করিণে 1. 



বু 

|. 

সতি। 
.. জানে না. 

| তবে কি আমার আতমন্থ্য আজ রখে জয়া” ছয়েছেন,। দূত! 

| তুমি তাকে কোথায় রেখে এলে ? কেন তুমি তাকেসঙ্গে করে, 

“সুভ 

৮৬ 

সভা] 

ভীম রা. 

উ্নীখি 1": উন 

10৭৯), 

বহ| বিধাতঃ 7 রী নিশ্বা)7-. 

কি দু? তুই প্রলাপ ক্ছির, না কি | বীরচুড়ামণি অভিমন্ 

কি'রণে পরাস্ত হয়েছেন? ': 
পরাস্ত ? পরাস্ত, হওয়] কাকে বলে পাও শিবিরে কেহ কখন 

'আন্লে না। হায়! হায়!” ' মায়ের, প্রাণ'যে.সন্তানের জন্য 

কত, কাতর হ্য মি তা! কিরূপে জানবে? : 

দেবি আজকার . অভ, পে "বীরশ্রেষ্ঠ অভিমন্থযই 
বিথার্থ জ়ী। সাতজন: রখীকে. যে সাতবার পরাস্ত করছে 
পারে তার চেয়ে রণজযী কে? | সথেদে ) কিন্ত হায়! তার জয় 

যে.তার, সঙ্গে সঙ্গেই চলে গ্রেছে| এ নিষ্ঠ,র নরাধমদের যে. 
তিনি চিরকালের জন; কলম সাগরে ভাসিয়ে গেছেন, 1. উঃ | 
ঞ্ সর্বনাশের পর ও আমি বেঁটেআছি। (বক্ষে করাধাত) 
'রে পাষাগসথীদয় কেন তুই বিদীর্ণ হলিনা) রে গাঁষাণ গ্রাণ কেন: 
তুই দেই পরিত্যাগ.কর লিনা। কেন শক্রশরানলে.দঞ্ী হয়ে 
বীরশ্রে্অভিমনথার সঙ্গে ঈমরকষত্রে শয়ম'কর লিনা |... 
হ। বিধাতঃ (পতিতা. ও মৃচ্ছিতা) ( মকলে নান) হায়!, 
হার! কি হলো, শি -একিইলো। কিগুন লেম, কি' শুন লেম! 

তডুমি শী যাও, ; পরকজন পরিচারিকাকে ডেকে আন / 

(দত নিঃফাস্ত) 
্ নখির প্রবেশ), 

এছ দেবি! রীস্ীসভায়। যুচ্ছবগেছেন মাকি1, 



ঘি 

মি 

. দ্বেখ দৈথ শী. দেখ, থা কর হাঃ হায়, কি সর্ধনাপ। 

হলো, ।কি' অর্বনাশ হলো এষ সর্বনাশের: উপর সক; 

নাশ। বজঞাবাতেরউপর বজ্ঞাঘাত:হে বিধাত। একি একমাত্র | 

বংশধর পুত্রকে. অকানে কাল: গ্রামে পতিত .করে কি আগ-; 

শাবুতৃত্তি ইলো ন! 1 তাই তার অভাগিনী জননীকে ও ধরাঁ-: 
শাযী. কয়েন 1. এক আঘাতেই ফল ও বৃক্ষ উভয়ই নিগত্তিভ- 
কাপে: 

মহারাজ! । তর নাই ভয় নাই; দেবি-মুচ্ছ। গেচেনমাত্র এখান 

আবার চৈতন্য লাঙ.করবের। | 

& | এ চৈতনা লাত কর! অপেক্ষা ঘোর আুচতন্য চির দিন থাকাই: 

ভাল.। বসে তোমার অটৈতন্যে আমার হিংসা হচ্ছে।: 

উঃ আমার-হদয় কি পাষাণ অপেক্ষা ও, কঠিন», য়ে এ নিদাকন: 

শেলের আঘাতেও শতধা হিরণ হলোনা। "হায় 1 হায়, 
অর্জুন ধখন এমে জিজ্ঞাসা করবে “আর্য আমার, অভি | 

কোথা পু আমি তাঁকে কি উত্তর দিব । আমি কি বরে, তাকে: 

বল্বো যেএন্শংঘ ির্দয় অপরিনাম়দর্শীর আল্মা গালন: বরে 

আমাদের বংশধর কুলগৌরব এক মাত্র পুত ফিগৌর 'বরসে: পু 

কালস্দনে গমন, করেছে। আর এই. গলিতে, এখন: ও 

অকষসগ্রীরে ধরাকে কলঙ্কিত করছে |. আমাদের বোল? 
মাংসের এক বিন রও নিগরভ হয়নাই জার ছদরেঃধন কুলের. 
মানিক শৌণিতাক হযে গানের লা গড়াগড়ি যাচ্ছে 
হায়। হায়! | 



নর নি, 2 

আঙি কি টাচ সহ! লাশশী দস |. দঃ ৮ 

মুল কল প্রভা কেবা আঙি নিভাইন ॥ 
্ নুধাকর কট যেন, নি ছিল জগঞ্জন; . 

আতন্তমিতং হয়ে চির ন্ঝ ধারে ব্যাপি ৃ 

অস্থি অনৃষ যথাঃ কেন পাঁগিলেম তথা, . 

হব দোষে ম্রম ব্যথা, হবে উপিগ্প ) 
কোথা অভিমমথ্য? ধন, কোথা কুলের ভ্ষণ ৃ 

তোমা! বিনে দশমিপ, হাহা, রে গুরিল। ॥ 

হে বিধাত কোন্ধর্্ে-কোন্ দোষে এমন কিশোর বসে অভিমঙ্থার.. 
“জীবন হরণ করবো» পূর্ণিমার. চন্্রকে: চির 'রাছর গ্রামে পাঠাবে |. 
অথবা দৈধেরই বা! দোষ কি? আমি বদি উত্তর গ্যায় এ কঠোর, 
আজ্ঞা. না. দিতাম তাহা তো. এমন সুকুমার, শিশ্ুহত্য], ঘটতো৷ নাঃ 

এই ধ্াখানী অভাগিনী এক মাত্র পুজধনে বঞ্চিত হতো না, আমা" 
দের কুলগৌরৰ ৃগ্থহৃতে! ন1. হায়! হায়! .লোকে না আমাকে" 
ধর্থরাজ বলোঃামি, কোন বর্ষে, এমন নৃশংস, কারোর মা ৃ 

লাম। কেন, এমন কলক্ডণ, যাগ দিলাম) কেন এমন/ঘার পাপ, 

পানে যক্হলেম।একলকতীর রহম করেও. মরীনাশ সহা রে: 
আমার যুদ্ধে অন /ফারেই বা সারি :. ফল-হবে। রে 
পন; দিদি রুই) আহে রব নহিস। তুই 
ধরহীম, উহ ৬ উষ্জালের ্ : তোকে ধিক) ট্যে গাপাত্মারা 



ক 

_শত্বোকে আশ্রয় বরে' ধের, পিং এ পাপ, লোন 
ংসারকেও ফিক রঃ | 

| ূ রও কাটি ও. ০০৪ প্ররেশ ).. 
যুধি সাই র্খনাণ জু 

অজ্জুন। একি দেবি হলদে যে, . 
লখি। সুচ্ছিততা। :.... | 
অর্জবন। মুদ্ি্তা, চিতা কেন 1 (ফের প্রি) খা! ! এ ও 

_ জন্যই আমার মন এতক্ষণ এত ব্যাকুল হচ্ছিলো]: : 

কষ (ন্বগত;) ই যার জন্য অস্থি হয়েছে, তার নি ি ৃ 

_ এখন জান্তে পার নাই] .. নি 

স্ৃতদ্্রা | বাপরে? উঃ. র্ এ না. বাস্তবিক দা 

না--না-- এ প--এ সবর. এও কি' সত্য. হতে- পারে, 
অঙ্জুন। কি সর্ধনাশ ! উন্মারদিনী না্ি ? | 
যুধি। ( স্বগ্তঃ ). বিচিত্ত নর। 

সুত্র । (চক্ষ, মুছতে মুছিতে ) গোবিদ গোবিধ মধুহদন। নাল, 

১. শা এতো সব নয় (উদান্ করিতে বরিতে), এইতো 

গং দেই সভাস্থল রঃ 
অন্ন] পরিয়ে: সিরা ২, উদ্মভা হলে নাকি ?. 

রি (অর্জুনের: উরণতলে গড়িয়া -কীদিতে। কীধিতে)- সাধ 

-স্যায়েশ্বর ! কই।আমান অভিমনযু' কোথায়--শ্ামীর গ্রাণের 

প্রাথশযায়ের : রতবন--জীবনর : সম্বষকোথা-কই) কই. 
আমার. অভিমত কই. নাথ! শীন্ব 'বল নাখ--হুমি 

:» "তাকে কোথায় রেখে. এলে বলা বিধাতা রই অভাগিনীবে 

'' যে এক মাত্র রতন দিয়েছিলেন, অনেক ডে, খ্মনেক' টে 



(৮ ) 

তাঁকে পালন করে, আপনার কাছে সমর্পণ করেছিলং'ম| 

নাথ! আপনি ব্য সর্ভা, পাতাল, এই ত্রিতৃবন বিজয়ী) 

আপনার তুল্য যোদ্ধা আর কে আছে? আপনার হাত থেকে 

'মে রত্ন অপহরণ করে কার সাধ্য। বলুন এই অভার্গিনীর 
সেই' এক মাত্র রতন এখন কোথায় রেখেছেন? . আমার-_ 

কাপনার অভিমন্া 'এখন কোথায়? হায়! হার! হায়। 

(হু ন্রন্দন ও শিরে করাঘাত) 

অঞ্জন | মহারাজ । অভিমনুযু কি.কোন বিপদে পড়েছে ? কই তাকে 

যে আজ স্তাস্থলে দেখূচিনা-আর আপনারাই--ব! সতান্ুদধ 

এত বিষজ কেন? | | 

বুধি| ভাইরে! পে কথা আর আমি কেমন করে বলবে ? 
ষ্ট। কেন মহারাজ ! বীরের গৌরব ঘোষণায় ক্ষত্িয়রাজ কুণঠত 

কেন? (অঞ্জনের প্রতি) বীর শ্রেষ্ঠ! মহারথ অভি- 

মনা আজ কুরুক্ষেত্রে সন্ুখ যুদ্ধে কীর শব্যায় শয়ন 

. করেছেন। 

ভীম। (শক্রোধে ) সন্ম,থ যুদ্ধে_ অন্যায় যুদ্ধে আর বুদ্ধই বা কাকে 
বলি, দন্্যতে, চণ্ডালে, যে কাজ করতে লজ্জা পায় 

তাকে যুদ্ধ বলে নী । 

অর্জুন। রী নিশ্বীস ত্যাগ করে যুধিষ্টির প্রতি) মহারাজ একি কথা! 
রষে আমার কোন মতেই প্রতায় হচ্চে না। বালক অভিমন্থ্য 

রণক্ষেত্রে ,প্রাণ ত্যাগ্গ করেছে- আর আমার-- জজেয় ত্রাত! 

. ভীমসেন ;--ধর্মরাজ--যুধিষ্ঠির নীরশ্রেষ্ঠ যোদ্ধাগণ, মকলেই 
_ নির্বিদ্বে পিবিরে উপবিষ্ট রয়েছেন |. আপনার এই অমংখ্য 

সেনার মধ্যে একটিও সৈনিক স্থানত্রষ্ট দেখচি না আর 



(৮১ ) 

একা শিশু অভিমন্থা,-রণক্ষেত্রে, বীরশধ্যায়! মহারাজ! 
একি কথা! 

মুধি| ভাইরে ! সে কথা আর কি বলবো! । আঙ্গ দ্রোগাচার্য্য চক্রব্ 
'. রচনা করে আমাকে বন্দী করবেন বলে প্রতিজ্ঞ করে- 

ছিলেন । অভিমন্তযু ভিন্ন আঁর এ শিবিরে এমন বীর কেহই 

ছিল নাযে সে বুহ ভেদ করে আসন্ন বিপদ হতে রক্ষা 

করে। আমারই নিয়োগে, বাছা! সেই ভয়ঙ্কর চক্তবু]হ ভেদ 
করেছিল। 

অজ্্ুন। একক? 

ভীম। ভাইরে তীক্ষধাঁর, হৃক্ম সুচির ন্যানধ কুলমাণিক দেই অভেদ্য 

বাহ অনায়ামে ভেদ করে প্রবেশ করেছিলো আমরা 

অনেক চে্ঈট। করেও মিদ্ধুরাজ জয়দ্রথকে বুহদ্বার হতে 'অস্তর 

করতে পারলেম শা। 

অজ্জন। জয়দ্রথ !-_মহাবীর ভীমনেনের গদা প্রতিরোধ কলে ?, 

টায় | শতধা খণ্ড খু কল্যে |. 
অর্জন। কি চমৎকার | এ মতা ক্ষি উদ্মত্ততায় পূর্ণ! 

কঞ্চ | সখা! কাম্যবনে ভীমসেনের িকট অপমানীত হয়ে জয়গ্রথ 

মহাযোগে যোগীশ্বরকে তুষ্ট করে বর লাভ করেছে। সেই বর 

গ্রভাবে মে তোঁম৷ ভিন্ন আর চাঁরি ভ্রাতাঁরই অজেয় হয়েছে। 

ভীম। নইলে সাধ্য কার যে আমার গতিরোধ করে? " 

সাত জন রথি বেষ্টন করে অসহায় শিশুকে নিধন কর্পেছে। 

এ দুঃখ কি সহ্য হয়? এ ক্রোধ কি মংবরণ করা যায়। আমি 

যাই মহারাজ । দেখি এই অগণ্য সৈন্য মধ্যে কোন২ মহাবীর 

আমার সঙ্গে অকাভরে মৃত্যমুখে ঝাপ দিতে প্রত্তত হয়। 

| (লিঙ্ষা স্ত)। 



(৮২) 

অঞ্জন । (দীর্ঘ নিশ্বাম ও শিরে করাধাত ) হায়! হায়!হায়।হে 
.. বিধাতঃ তোমার মনে কি এই ছিল । জগদীশ | কি পাপে 

এ দারুন শেল আমীর বক্ষে আঘাত করে ১ এমন বিধাজ্। 

শঙ্ক, টিনদনের জন্য আমার হৃদয়ে রোপণ করলে? হে ভগ- 

বাণ হুতাশন! ভোমার'জন্য আমি সমগ্র খা্ডব বন দহন 

করেছিলাম তানেও কি োমার ক্ষুগিবৃত্তি হয় নাই? তাই 

বুঝি সকৃতজ্ঞ চিত্তে আঁ আমার হয় উপবনে আগুন 

জেলে দিলে; আমার হৃদয়ের একমাত্র আশালত। অকম্মাৎ 

দগ্ধ করলে | হার! হায়! এ অগ্নিযে কখন নির্বাণ হবে 

ন|; রাবনের চিতার ন্যায় যে এচিত্ব চির দিন শোকানলে 

মধ হবে। 

হে ত্রিদিবেশ্বর | আমি তোমর নিমিত্ত নিবাত কবচাদি 

ছান্ত দৈত্যগণকে বিনাশ কোরেছি। তাদের কাছে রুদ্ধ- 
গভি হয়ে কি তোমার অমোঘ অন্তর আমার হৃদয়ে আথাত 

কর্লে। আমার চিরদিনের আশ।-জীবনের শহ্বল--. 
হৃদয়ের সারধন-আভিমনুা ধনকে নিধন করলে। কিন্তু বঙ্প- 
ধারী! তোমার মানম সম্পূর্ণ মফল হলো কৈ? এই দেখ, 

এই বসার হ্বার'তোমার বজে.র আঘাতে ও চুরণহয় নাই। 
অনিল! তুমি মৃদ্মন্দ হিল্টলোলে, উল্লামভরে নৈশগগণে 

ভাড়া করছো । আমার অভিমঙ্ার প্রাণবাঁয় অপহরণ 
কোরে বুজি আন তোমার আনন্দ এত বৃদ্ধি পেয়েছে । 

(অকম্মাৎ উত্থান ) থাক, থাক, আর কিছুক্ষণ থাক। কাল এই 

ভয়ঙ্কর গাঁণীবে শরজাল বিস্তার করে তোমার পথ রুদ্ধ 

কোরবো!। সদাগতি নাম তোমার বিলুপ্ত হবে! 
(থেক নিস্তব্ধের পর) ও£! আমি কি উদ্বৃত্ত হলেম 
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দেবগণের দোষ কি? তারাত . চিরকালই জগতের 
উপকার করে থাকেন। এ দোষ তাদের নয়) এ দোষ 

আমারই কপালের দ্ে'ষ। বলছে কি বীরগণ, এদোঁষ 
(ভামাদের । ছ্োোমরা কেননা সেই. ব্যুহের সম্মুখে এই 

অকিঞ্চিৎকর প্রাণ বিমজ্ভন করলে। সনুখ শমরে ভঙ্গ . 

দিরে এই ক্ষণস্থায়ী জীবন রক্ষা করে যে, সেকি 

ক্ষত্রির নামের যোগ্য । ইহকাঁলে ও তার কলঙ্কের 

শেষ থাকে না। পরকালে রৌরবও তাকে ম্বান দিতে 

লজ্জিত হবে। হায়! হায়! বখন সংসগ্তক রণে গমন করি 

তখন যদি শ্বপ্নেও জানটেম, জে এমন ভীরু রণতাণগী কাপু- 

রুষগণের হস্তে আমার জীবন সর্ধন্ব, গ্রাণের 87, ক্গেহের 
প্রতিম। অকালে বিনষ্ট হবে, তাহলে মন্ষোহন বাণে কৌর, 

বগণকে মোহিত কোরে, যুদ্ধে গনন করভাম,| অগবা প্রমত্ত 

মাতঙ্গ যেমন অবাধে কণ্টককুগ্ বিডি করে, তড়াগে নলিনী 

দল দলন কর্নতে অবগাহন করে, আমি 'ও মেইরূপে এই 

ভয়ঙ্কর গাণ্তীবে স্ুৃতীক্ষ শরঙগাল বিস্তার করে অরভিগণের চক্রে: 

ব্যুহ খণ্ড খণ্ড করে, পরে সংসপ্তক কুল নির্মূল করচেম। 

কিন্তু, হায়! এখন কিকরি। ক্িকরে এদদ্ধজীবমের 

দারুন যাতনা সহ্য.করি। হায়! হাঁয়! রণস্থল হতে ফিরে 
আস.বার সম্নে যে ইন্দ্রোপম আযম অকলক্ক শশাছের ন্যায় 

স্থিত বদনে আমার গ্রত্যু্গমন করতো, আজ তার সেই 
মোহন মুর্তি এখন কোথায়? স্থবরময পর্থাঙ্কে ছু্ধফেণনিভ 

শর্ধ্যায় যার কোৌমলকলেরর শার্তিলাভ করতে না, আজ ভূতল- 

গহ চঞ্রের ন্যায় সেই মনোহরদেহ শাশানের ধুলায় দুটি 
হচ্ছে। শত শত বন্দীগণ হৃসন্গীত্ে যাঁর নিদ্রাভগ্ব নর তো 



ধ্ষ্ট। 

সৃভদ্রা 

কষ | 
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আজ শশানবানী শৃগাল কুক্রগণ বিকট চিশ্কাঁরে, প্রেত- 
গণ ভৈরব রবে, তার চিরণিদ্রা ভঙ্গু করতে চেষ্টা করছে! 
হায়! কত শত কুলকণানিনীগণ ধার অমলবদন নিরীক্ষণ 

করতে প্রার্থনা করতো--আাজ অসংখা শবরাশীর ভয়ঙ্কর 
স্তপে তাহা লুক্কায়িত রয়েছে | হায়! হায়! স্টোন 
কমলের ন্যার্ধ তাঁর মনোহর শৈশববদন এখন শমনের 

আধার ভবন উজ্জল করছে। ওঃ যাঁর ব্দনকমল 

অবলোকন করলে পাঁষণ্ডের অন্তরে ও বিমল আনন্দের উত্তুব 
হয়, নৃশংস নরাধমণ কেমন করে সেই হুকুমার শিশুকে 

নিধন কর্লে। 

'শিশু কে? বীরকুলকেশরী অভ্িমন্ত্য আজ যে বীরত্ব দেখিয়ে 

' গেছেন, জগতে তার তুলনা মেলেন]। সাতজন রথীকে সাত 
সাত বার পরাস্ত করে অস্ত্রাঘাতে অচেতন হয়ে জীবন্হারা- 

য়েছেন। | 
হায়! হায়! অভিমন্যু রে বাপ্! এই জন্যই কি তুমি 
ভূবনবিজয়ী পাগুকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলে; এই রূপে 
পরিণাম ভবে বলেই কি বিধাতা তোমাকে (তেমন অতুল 

সৌনধ্যে ভূষিত করেছিলেন। বৎস! তোমার টাদমুখ 
দেখতে না পেয়ে যে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। দেহগ্রস্থ 
শিখিল হোচ্চে ; সমক্ক জগৎ থে অন্ধকার দেখচি। হায়! 

হায়! ছি করি | কিকরি ! কোথা যাই ! কোথায় যাই! 

কোঁথায়গেলে এ দারুন জাল! হতে নিস্তার পাই | | 

ভগ্নি তুমি ইতর! কামিনীর ন্যায় কেন এমন অনর্থক ছুঃখ 

করছে] । 

সুভদ্রা। হে বিপদভঞ্রন। হে মধ্ুস্াদন। ঘে সৌভাগ্যব্তীকে 



ক্ষ | 
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আপনি তগ্নী বলে সম্বোধন করেন, তাঁর আবার বিপদ কি? 

অনর্থক দুঃখ কেন? অথবা অনর্থকই বটে। হে দীনবন্ধু! 

আপনার ভাগিনের় কি অকালে কালের কবলে পতিত 

থাকৃবে? হে কালভয়নিবারণ ! তা কখনই হবে না। 
(কৃষ্ণের পদতলে গড়িয়!) 

দাদা । দাঁদ1। চলুন, চলুন, আপনার এই অভয়দাতা, 

বিপদ, ভ্রাতা পদযুগল আমি কখনই ছাড়বো না। চলুন, 
যে পবিত্র পদের .ঘন্মবারিতে সর্ধপাঁপনাশিনী, জগং 

উদ্ধারিণ ভাগিরথীর জন্ম হয়েছে; যার ধুণি স্পর্শে গাঁ 

যাণও দিব্দেহ প্রাপ্ত হয়েছে; সেই মুতনপ্রিবনী ওষধ 

যখন আশি হাতে পেয়েছি তখন ইহা কখনই ত্যঃগ করবে! 

ন।। দাদ! । চলুন, মেই শশানে_ শাশান_ শ্মশান_ উঃ 
কি ভয়ানক বাক্য; কি ভীষণ স্থান! আমার প্রাণের 
অভিমন্্যুর, আপনার স্নেহের ভাগিন্য়ের সে উপযুক্ত স্থান্ 

নয়|। ওঃ! হঃ! হঃ| হে অন্তর্যামী! হে ভক্তজনমাননস 

পূর্ণকারি| এ জগতে তো! আপনার অবিদ্দিত কিছুই নাই )* 
তোমার ভক্তের তএকটি মানম ও তুমি অপূর্ণ রাখনা। 
আমার হৃদয়ের ধন, তোঁমার একান্ত ভক্ত -- জীবন সংশয়ে 

গড়ে নিশ্চয়ই তোমার নামকরে রোদন করেছে। ভগ- 

বান। তুমি তা জানতে পেরেও আপন্ন বিপদ হত তাকে 

রক্ষা না করে, কিবলে আগমন করলে? হে দ্িনবন্ধু (আর 

বিলম্ব করবেন না|! ৷ আর এ নিদ্ারুন ব্যথা সহা হয় না। 

আমাকে অভয় দিন। 

ভগিনি! তুমি কিউন্ৃত্বা হলে? আর সখা ধনঞ্জয়! মহা" 

রাজ পাণ্বনাথ ! আপনারা ও অভিমন্যুর শোকে জীলো- 
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কের ধিক মুগ্ধ হলেন দেখতে পাই | সমগ্র ক্ষত্রিয়বর্ের 
আঁদর্শননরূপ হয়ে আপনারাই যদি রণস্থলে ক্ষত্রিয়ের প্রধান 

ধর্ম বিস্বত হলেন, তবে কে তাহ! গ্রতিপালন করবে? 

সন্ুখ নরে প্রাণত্যাগ কর] অপেঙ্গ! ক্ষতিয়ের শ্রেষঠতর ধর্ম 

কি আছে গ বীরাগ্রগণ্য অভিমন্ত্ু আজ নেই অক্ষর ধু নম্পর্ণ 

বূপেই প্রতিপালন কন্পেছেন | সাতজন মহারথিকে সাত বার 

পরাস্ত করে আর অগণা শক্রসৈশাকে মংহার করে মহারথী 

অভিমন্থ্য প্রাণত্যাগ করেছে । ভয় তাহার জদ্ররকে স্পর্শ 

ও করতে পারে নাই। বিদ্বান্নতা গেমম ঘনাবলির বক্ষ 

বিদীর্ণ করে অদশ্য হয়, আজ অভিমন্থ্া ও সেইরূপ শক্রবাহ 
খাগড খণ্ড করে ভীষন নমরাগ্কতন বিলীন হয়েছে । এরূপ 

বীরশ্রেষ্ঠ সন্তানের অদ্ভুত কার্ধা শ্মর্ণ করে কি ত্রিয়হ্দ় 
ছুঃথে কাতর হয়, না উল্লাসভরে নতাকরে। অভিমন্্ার এই 
অপুর্ববকীর্তি অনস্তকাল পাঞবদিগের,--শুদ্ধ পাগুবগণের কেন? , 

মনন্ত আর্ধ্যাতির গৌরবন্রূপ দেদীগ্যমাঁন থাকিবে। আধ্য 

' বালকের অ্তুতকার্ধ্য বৃদ্ধগন ষগৌরবে কীর্দঘন কর বেন। অভএব 

তোমরা আর শে কের অবিষয়ীড়ত বিষয়ে বুথ! শোক গকাশ 

করি'9 না1 তত্বদশাঁ জানীগণ মৃত কিংবা! ভীবি কাহারও 

নিনিস্ত- অনুশোচনা করেন না। শোক শোকাস্তরকে 

উপস্থিত করে। উহার শেষ নাই। ফলে উহা! কেবল 

শরীরকে নিপীড়িত ও মনকে কর্তব্য হতে ধিয়োজিত করে। 

যাহার জন্য শোক কর, মহজবত্নর তশ্রজল বিসক্ুন 

করলেও আর ঘে কিরে আসেনা। 

সখা! সমস্তই তো অবগত আছি )কিন্ত কিছুতেই যে মন 
প্রবোধ মানচে না। আমি. নিবাত কবচাঁদি ছুর্দাস্ত ঘানব- 
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গদের নিশিত শরনিকর ও আকাতরে সহ্য করেছি) কিন্ত 

এই নিদারুণ প্ুত্রশোকণর বে আমায় জজত্বরীভূত করছে। 

আহা! অভিনন্া! আমার প্রাণের আভমনুর নাম কি 

আর উচ্চারণ করতে হবেনা তার সে চন্ত্রধ্দন কি 

জার দেখতে পাবগা ! 

রথ! সভ্য বটে, দেহীর পক্ষে পৃত্রশোক অপেক্ষা অধিক 

যন্ত্রণ। আর কিছুই নাই | কিন্তু যে আাম্মারাম পুরুষ মারা- 
বন্ধন ছেদন, করতে পেরেছে, তাহার হুদ পুত্রের বিনাশ 

জনিত দুঃখ আর সাঁনান্য লোষ্টের অভাব উভগ্ই সমস্ুলা 
বোধ হয়। তুমি জনীগণের অগ্রগণা ।_যোগাদি নিগট ধর্শ- 

শান আমর মুখে.সমস্তই শ্রবণ করেছ | তুমি কি দান! যে 

দ্বেহীগণের দেহ যেমন কৌমার, যৌথন, জরা গরভৃতি অবস্থা- 

স্তর গ্রাপ্ত হয়, জীবাত্বাও সেইরূপ দেহাঁন্তর প্রাপ্ত হয়ে 

থাঁকে। ঘটের সহিত আকাশের থে শম্মন্ধ, দেহের সহিত 

জীবাত্ার ও সেই রূপ সংযোগ বই নন । এই শণ- 

স্থায়ী দেই ত অনিত্য অমার পদার্থ) কিন্তু শরীর মধ্যস্থ * 

জীবাস্া নিত্য অবিনাশী ও অপ্রমেয়। জীব।্বাকে কেহই 

বিনাশ করতে পাঁরে ন[। ইহার জন্ম নাই মৃতু হয় 

না; ইনি বারম্বার উত্পন্ন বা উৎমন্ন হন না| ইনি অজ, নিতা 

ও পুরাণ | দেহের বিনাশে ইহার বিনাশ হয়না? লোকে 

দেনন জীর্ণবমন ত্যাগ করে শতন বত ধারণ কনে? জাবাস্ব! 

ও সেইরূপ পুরাতন দেহ বিমজ্্ন করে দেহান্তর আই্রয় করে। 

তন্ত্র ইহাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না) আগ্ি দগ্ধ করতে 

গাঁরে না ও উত্তাপ ও শুষ্ক করতে সক্ষম নয়। ইনি ইস্ত্রি 

রের অগোঁচির, অচিস্ত্য ও বিকার রহিত। অতএব. তুমি 
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দীবাত্ার প্রকৃত তত্ব অবগন্ত হয়ে মূ তপুত্রের জনয অনুশোচনা 

ত্যাগ কর! | 

দেবি! ক্ষত্রিয়মণী যে জন্য পুত্র কামনা করে আপনার 
অভিমন্থ্য তা সম্পূর্ণ রূপেই সফল করেছেন আপনি তায় 

জন্য শোক পরিত্যাগ কয়ে বরং আনন্দ করুন| সমস্ত জগৎ- 

বিলুপ্ত হবেঃ তথাপি অভিমন্ক্যুর অক্ষয় যশোরাশি বিলীন 

হবে না| 

( সক্রোধে) আর যত দিন জগতে একমাত্র প্রাণী 

থাকবে, তত দিন কি আমার পুত্রনিহস্তা, অন্যায়যোদ্ধ। 

ক্ষত্রিয়াধমগণের কলঙ্ক বিলুপ্ত হবে! কিআশ্র্য্য! নাথ! 

ত্রিভৃবনে অতুল বিক্রম বলে না ভগবান্ ব্রহ্মা তোমাকে 

পবিত্র গাঁণীৰ অর্পণ করেছিলেন £ তোমার বংশধর, কুল- 

গৌর পুত্র অন্যায় সমরে কাপুরুষের হাতে প্রাণ হারালে, 

আর তুমি জড়ের ন্যায়,__নিরপেক্ষের মত, এখনও স্থির হয়ে 

বসে আছো! ছি, ছি, ছি, এ পবিত্র গাণীব তোমার উপ- 

যুক্ত নয়; এ রণবেশ আর তোমার শোভা পার নাঁ। ও অক্ষয় 

তু এখন শুল্ক তৃণ পূর্ণ বলে বোধ হচ্ছে) লোকালয় আর 

তোমার উপযুক্ত স্থান নয়। চল, জনসমাজ পরিত্যাগ করে 

জনশূন্য অরণ্যে প্রবেশ করি। আর যদি ক্ষমত। থাকে, 

যদি এই ভয়ঙ্কর গাতীবের জ্যা আকর্ষন কর্বার বল তোঁমার 

বাহুতে এখনও প্রবাহিত হয়; ষদি এই শুষ্ক দেহে, এই ক্ষত 

বিক্ষত শরীরে দেই অভূতপূর্ব ক্ষমতার এক করাও অবশিষ্ট 
থাকে, যাহা জলস্ত অনলের ন্যায় মমন্ত যাদখকুলের তেজও 

নিস্তে্গ করে আমাকে অনায়াসে উদ্ধার করেছিল $ যদি তুমি 
দেই ধনগ্রয় হও ) তবে ওঠ, আর বিলম্ব করো ন1। প্রত্যেক 
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মুর্ভ তোমার কলঙ্ক ঘোষণা কর্ছে, তোমার চিরার্জিত 

যশোরাশি বিলুপু হয়। আর বিলম্ব করে! না। যাও নাথ! 

এখনি যাঁও| আমার পুত্র হস্তা পামরের শিরোরক্ত 

আনয়ন কর। আছি সেই পবিত্র শোণিতে মৃত পুত্রের তর্গণ 

করবো । দেখি এ পোড়া হৃদরের দারন্ আলা ভাতে নির্বাণ 

হয় কিনা। 

দেবি! কেন আর অনস্ত আগুণে আহুতি দান করছে৷! 

কেন আর কাল সর্পের বিষে গল ধোঁগ করছে! | কেশরীকে 

কি কেশরাকর্ষণ করে উত্তেজিত করতে হয়, না গিরি- 

শিখরভেদী বজের শ্মগ্মিতে 'ন্য' অগ্নি যৌগ করবার আব- 
শক করে। 

(যুধি্ঠরের প্রতি ) 

মহীরাঁজ ! চিরদিন গ্রাণপণে আপনায় আদেশ পালন 

করেছি। একদিনের জন্য আমার অভিলাষ অনুযায়ী কার্য 

করতে দিন | এক দিন. আঁর না এক দিন-_এক দিন 

আমার এক দিনের কাধ্য তখন । 

স্থততীর প্রতি । 

তল পভ্ভাচ তজোগাশি এক দিনে স্বর্গ মর্তয গানভালের 

বীরগণকে অনায়।নে নিরহ্দ করে, গ্রান্তীবমাত্র সহারে খাও 

দহন করেছিলো) যে অক্ষরবীর্ধা, এক দিনে দনবদল 

লন করে দেবহ£দকেও -উয় দনি করেছিলো; কাল 

দেএবে, লেই এ%.ত তেছোরাশি এক দিনে জগৎ বিলুপ্ত 

কৰবে। দেবি! কাল আমি পাশুপত অস্ত্র প্রয়োগ 

:**বা! কাল আমার প্রদীপ্থ' কোপানলে সেই. পত্হস্তা 

পামরগণকে পতগ্গের মত ভঙ্দীতৃস্ভ কর্বো। সেই গ্রলয় 

] 
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অগ্নিতে সমস্ত দহন করে আপনার! ও ভশ্ম হবো। এদারুন 

এ গ্রাণান্তকর জালা হতে নিস্ত'র পাবো । 

ভাই। ভূবনে তোমার অসাধ্য কিআছে। তুমি মনে 
করলে কি না করতে গারো । ভগনান, পশুপতি ছন্দ যুদ্ধে 

প্রসন্ন হায়ে যখন তোমাকে নিভে ও এগুপত অস্ত প্রদান করে- 

ছেনঃ তখন তে! তুমি এই মুভূর্ভেই প্রলয় উৎপাদন করতে 

পারো | কর না, এই ভোমার মহব। মহৎ ব)ক্তির ধীর- 

ত্বই তো পু্জনীয়। 
অঞ্জুন। তা বলে কি মামি এই দারুন অনিষ্ট বিস্থৃত হবে| পুত্র- 

যুধি। 

হস্তা পামরগণকে উচিত শান্তি দিব ন।? সেই অন্যায় 

যোদ্ধা কাপুরুষগণকে আনে! পৃথ্বি।ত স্থান দেবো | মহা- 
রা! একি আজ্ঞা । এ ন্দারুন জাল! কি বিশ্বৃত হওয়! 

যায়? এ ধৈধ্য নশস্্ যোদ্ধার বিহিত নয--গাণীবধারি 

ধনগ্রয়ের উপযুক্ত নয়, পাওুকুলের কর্তব্য নয়। এ ধৈর্য্য 

নয়, কাপুরুষত্ব | মহারা্ ! অন্থমতি দিন | এখনও অনুমতি 

দিন,। কুলগৌরব অভিমন্ধ্যর চদমুখ মনে পড়ে কি এখনও 

আপনার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হচ্চে না মহারাজ! অনুমতি 

দিন! মান বায়? প্রাণ যায়? কুলগৌরব বিলুপ্ত হয় ;-_- 
এখনও আজ্ঞাদিন। আমি এই শাণিত অনি মিষ্ষোসিত করে 

নেই পুত্রহস্তা পামরের শিরশ্ছেদন করে আসি। 

তার আবার অনুমতি কি? যে হতভাগ! পাতুকুলরবি অভি- 

মন্ুর জীবন হরণ করেছে, সহজ মন্তক হলেও তার নিস্তার 

নাই। তবে কিন! ভাই, সকল কার্য্যেই একট, বিবেচন 
আবশ্যক করে। ইতর ব্যক্তিই তো শোকে অভিভূত হয়ে 

হিতাহিন্ত বিবেচন! শূন্য হয় । তোমার মত মহাস্মাক্ন কি 
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তাহা শোভ1 পার | তুমি ক্রোধান্ধ হয়ে পাশ্ুগত অস্ত্র 
প্রয়োগ করলে, সমগ্র ভূমগ্ডল যে ভল্ম হয়ে যাবে | দোষী» 
নির্দোধী, বলিষ্ট, আতুর, বিপক্ষ, স্বপক্ষ মকলেই তে] অকালে 

কালগ্রাসে পতিত হবে | সে ভয়ঞ্কর পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত 

আছে? 

তবে আপনি কি পরামর্শ দেন) কি বিবেচনা করতে 

বলেন্? 

আমি এই বলি যে কোন্ পাপাস্মা আমাদের কুলগৌরব অপ- 

হরণ করেছে, কাহ! হতে এ সর্বনাশ ঘটেছে, আগে তা 

নিশ্চয় কর; পরে কালই তার কলেবর শতধ! খণ্ড খণ্ড করে 

শশানবিহারি শৃগাল কুক্ক,রাকে পরিতৃপ্ত করো। | 
তার আর বিবেচন! কি মহারাঁজ | সিন্ধুবাজ জয়দ্রথই তে 

তপোবলে আমাদের নিরন্ত করে এই অনিষ্ট উৎপাদন 

করেছে | এ পাপকার্ষেব সেই তো মূল। 
কি পাপাশ্সা জঙ্গদ্রগই এর মুল। মহারাজ অযোগ্য 

পাত্রে ক্ষমা দানের &- প্রভ্যক্ষ ফল দেখুন । কাম্যবনে 

তাকে ক্ষমা না করলে [ভ1 ে ভগবান, অশুতোষকে প্রন 

করে এমন পর্ধনাশক বর পেতো না। হে দেবাদিদেব ! 

ত্রিলোকনাথ ! তুমি ত্রিলে।কের নাথ হয়ে সকলের অুস্ত- 

ামী হয়ে, কেন দেই ক্ররমতি পাষণ্কে পাপন্ংস্কল্প সাধন 

করতে এমন ভয়ঙ্কয় বর দান করেছিলে । হে আঁশুতোষ! 

তুমি আশুতুষ্ট হয়ে কি োর অনিষ্ঠ নাধন করালে । হে 

পশুপতি! এই কি পণুপতির উচিত কার্য ! হায়।'ছায়! 
হায়! 
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নাথ! জীবিতেশ্বর ! আর নাভ না-আর বিলঙ্ 

করে! না । হে নিশান।থ! তুমি আজ সনে এখনও 

অগ্তাচলে আরোহণ করছে! না), ২৬৬ ৮৬ 

সৌন্দর্যধারি পুরুষ পৃথিবী ত্যাগ ল্ডন্ছ, এই আহা- 
দেই কি তুমি কিরণ ছটায় ফেটে পড় 1 য।৬ 

ষাও ভোঁমার ও মাধুধ্য কেবল গরল বধ। কৃঞ্জতচ। 

ছে শৃধ্যদেব ! ভূমি আর কত কাল অন্ধক!রে আচ্ছম 

থাকবে; পাওকুলরাঁব অভিমন্যুর মভ তমিও ক্ষি 

চিরদিনের জন্ত অন্ত গেছ! প্রকাশ হও, শীঘ্র প্রক।শ 

হও | প্রাশেশ্বর ! দেখ, “এ, এ দেখ দিনমনি 
অভাগিণীর রোদন শ্রবণ কোরে, "1 এ পে পুষ্ম- 

দিক্ প্রসন্নমুর্তি ধারণ করেছে । নাথ ! আরা বন্য করে 

ন!! ভূমি এখনই সে পাপাত্বা জয়দ্রথের শিরোরক্ত 
আনয়ন কর। 

অর্জন । জীবিতেশ্বরি! রোগের আর শোকের রাত শেষ হয় 

না। প্রিরে! পূর্বাকাশের ও প্রসঙ্গভাব উষার, 

আতাষে নয় । তুমি নিশ্চিস্ত মনে অস্তঃপুরে গমন 

কর, আমি কোন রূপে এই কয় দণ্ড রাত্রি অ্তবাহিভ 

করে, তৃধ্য দেবের সঙ্গে সঙ্গেই সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হয়ে 

শ্রতীক্ষ শরজালে গ্রগণমগ্ডল আচ্ছর করবো৷। কাল 
কৌরবগণ চক্রব্যুহ, মৎসব্যহ, হচীব্যুহ, কিম্বা যে কোন 
ব্যুহ রচন| করুক ন1, আমি এই শাণিত অস্ত্রে তাহ! শতধা 

খণ্ড খণ্ড করে, দুরাত্বা জয়দ্রথের শিরোদেশ হতে দেহ 

বিচ্ছিন্ন করবো! দেব, দৈত), ষক্ষ, রক্ষঃ একত্র হলে 
ও কাল তাকে রক্ষ! করতে পারবে না। সে যদি 

পর্বের বিশাল গহ্বরে লুক্ারিত হর আমার 
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কোপাগ্সি, বজাগ্ির স্যার তার মন্তক বিদীণ করবে; 

সে যদি সাগরের গভীর বক্ষে লুকায়িত হয়, 

আমার কোপাগ্রি বাড়বাগ্সিরন্তার় তাকে গ্রাস করবে, 

লে ষদি অরণ্যের গহন অভ্যন্তরে প্রবেশ করে; তথাপি 
আমার কোপান্সি দাবাগ্ির ন্তয় তাঁকে ভক্মীত্ত করতে । 

যদি সদাগতির গতি রো হয়, যদি মুছ পবন টি 

বহু চালিভ হয়, যদি অতলম্পর্শ সাগর গদ্য ২৭ 
ঘ্থাপি আমার এ প্রতিজ্ঞা ব্যর্থহবে না! । কাল যা? 

হধ্যান্তের পূর্বেই আমি জয়দ্রথের জীবন হন; ,- এ 

ন1 পারি, ভবে এই সর্ধজন সমক্ষে শাসন বসন্দন 

করে প্রদীপ্ত অগ্নিতে এই অকিঞ্িংতকর 27হ তহ8 

দেবে। | 
যুধি। ভাই! এ প্রতিজ্ঞা বড় সহজ নয়। ভা ষা 51, 

তোমার যে বাক্য সেই কাধ্য। চল ভার বিও 

অধিক অবশিষ্ট নাই | আমর! সৈম্তগণের খাব? 
করিগে | হৃদ্তভাগ্য আহতগণের শু. 1 শরণ । 

অজ্রন। চলুন তবে আর বিলম্ষে প্রয়োজন নাই। 

(সকল নিকষ সত ) 

ছিতীর গন্ভাঙ্ক। 

পাওব-শিবির-সন্রিকট-ভুমি | 

উত্তরার প্রবেশ । 

উত্তর] | (শ্বগত) ছাইতো সমন্ত জগভ কি আগ বিষময়; 
কিছুতেই কি আজ নন স্থির হবেনা। কিছুতেই কি 
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আজ টনানধ্য নাই । অজ সকলই কি জীর্ণরণ্য, পরি- 
ভ্যক্ত; তুখশূন্য ; না আমিই কাজ চকু থাকতে অন্ধ 

হয়েছি। দাবানলে অরণ্য দগ্ধ হলে যেমন কুলায়বিহীন 
পক্ষিণী নিভ'রের পান শাদা, আজ আমারও কি 

লেই দশা! ঘটলো | আহ! এই মনোহর সন্ধ্যাকালের 
মুদুমন্দসযরণ আমার মনন্মে কত গফুরিত করে, কিন্ত 
আজ যেন ইহা শর্ল বধণ কত্ছে । ত্বগবান শ্ধ্যদেব 

অন্তচলে আরোহণ কর্ছেন্ ; ছোট ছোট মেঘগুলি 

নানা রঙ্গে রঞ্ভিত হয়ে, যেন মনের সাধে এই 

মনোহর দৃশ্য দেখতে পাঁশ্চম গগনে একত্র হয়েছে। 

স্মন্ত দ্রিবস প্রথর করনিকর বর্ষণ করে ভগবান্ সর্ধ্যদের 

রাগরভ মুর্তি ধারণ করে গগণপ্রাত্তে নিমগ্ন হচ্ছেন। 

ঘেন কুরুক্ষেত্রের সমাগত ষোদ্ধাগণকে বীরোচিত মৃতু 

শিক্ষা দিচ্ছেন । (দীর্ঘনিঃশ্বাস) হায়! আজ কি 

অন্তগ|মী দ্রিননাথেয় মত আমার হৃদয়নাথ ও চির- 

দিনের জন্ত অন্তাচলে গেছেন । ভাই কি আমার মন 
এ ব্যাকুল হচ্ছে । 

( সথির প্রবেশ ) 

রাজকুমার! এই বুঝবি ভোমার নিদ্র যাওয়। এই 
বিজন শ্ছানে, প্রকৃতির মনোহর শোভা একা উপভোগ 
কর্বে বলে বুঝি নিদ্রা! যাবার ছল করে আমাদের 
কাছে থেকে চলে এঃল। তাইভে! রাজকুমারি ! শ্বভা- 

নের এমন শীস্তমুর্তি ত কখন দেখি নাই । সমস্ত জগ- 

তই যেন এখন নিদ্রা যাচ্চে । বিহঙ্গমগণ সারাদিন 
তাঁহার অন্বেষ" করে, এ”শ কেমন নিভ্তন্বে নিজ২ 

কুলারে নিদ্রিত হয়েছে ৷ এ দেখো) অনন্তর নীলাকাশে 
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সথি। 
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ছোট ছোট মেঘগুলি ধেন গিথর হয়ে নিদ্র। ষাচ্চে। 

হী মেঘগুলির - ডাল লক্ষ লক্ষ নক্ষত্তাবলি যেন 
নেত্র নমীলন হর. "1দস্বাগ্ হয়েছে। এই বিমলসরসীর 

শ্বচ্ছদাঁলেলে সস সৃধারাশি যেন নুযুপ্তিলাভ 
করেছে । কুধুদনী প্রফুন্না হয়ে যেন তোমার এ বিমল 
বদনের--ও কি.র!জকুারি? ভুমি কাদছ নাকি। 
(দীঘনিঃশ্বাস) না সথি ও কিছু নয়! | 

কিছু নয় কি সখি? তোমার কিছুনাতেই যে বেশ কিছু 
প্রকাশ পাচ্চে। তোমার মনে যেন আজ কি একখান! 
উপশ্থিভহয়েছে। ঘেন তোমার লদয়বন্লভ রণধাত্রার 

কালে তোমার এই ট।দমুখ খানি দেখে যান,নাই বলে 
আজ মানের লাগর উথলে উঠেছে । ৩1 সণ্থ, এত 

আভিনান কেন? চক্ষেগ জল যুছাইয়1) এ ছুর্কাবনে 
এমন অমুল্য মুক্তাগুলি ছড়ালে কি ফল হবে ? এগুলিকে 
এখন এই? জগৎ্বিমোহন কৌটা ছুটিতে হ.লে রেখে 
দ[ও, তোমার প্রাণেশ্বর রশজয়ী হয়ে ফিরে এলে 

এগুলি তকে উপহার দিও । এ রত্বের যু তিনিই 

জানেন। 

সখি আরকি দেই তুবনমোহন চক্রবদন এই অভা- 

গিণীর নয়নকে রঞ্জন করবে। আর কি প্লাণেশ্বরের 

গ্রণয়সম্তাষণ এই তাপিতনহৃদয়কে শীতল করবে 
সখি । আর কি হৃদয়বল্পভের দর্শন পাব । (দীর্ঘ নিঃশ্বাস) 
হায়, "বদি যাবার সময় একাটবারি।-- 
ও কি সখি! তুমি এমন অকারণ অমঙ্গল আশঙ্ক! 

করছে৷ কেন? রাজকুমার ব্ণযাত্রা করেছেন, সে তে। 
তোমার উদ্নাসের কারণ । মহারাজের সমস্ত সেনা 



সহ, 
ও, 

€ ৯৬ ) 

সকল সেনীপতিগণ তার সঙ্গে গেছেন ; গুনেছি মধ্যম 

গ*গুষ না কি স্বপ্ন অগ্রগামী হয়েছেন, কুমার লঙ্গে 
গেছেন মাত্র। দাদের ধুদ্ধ করবার কথা তারাই লেই 

ভপন্কর কাধ্যে লিপ্ত হবে। ভোমার হৃদয়নাথ কেবল 

সঙ্গে (পক্ষে নন কৌশল শিক্ষ! করবেন, বইতে? নয়। 

লাভে থেকে যশং ভারই হবে। কেননা সকলে না 

কি আদ তাকে আমোদ করে সেনাপতি বলে নিয়ে 

গেছে । তা যুদ্বের কাছে গেলেও কিক্ষত্রিয়ের জন্ত 

চিক্ত! হয়। আমর। তে। অবলা, কুরুক্ষেত্রের সংগ্রাম 

দেখতে আমরা ও তো সঙ্গে এসেছি; ভ্ভবে তো 

. আমর। আর নাই। ধিনি কখন সশস্ত্র শত্ুর সম্মুখে 
উপস্থিত হন নাই, আজ তিনি এই কুরুক্ষেত্রের 

” এশ্বন্র যুদ্ধে সেনাপতি )€ সঙ্থান্তে ) হাঃ! হাঃ! হাঃ! 

? প্রদর্সে আমোদ না করে তুমি কিনা ছুঃখ করছো, 
"গনজাঞে এই অমল বদন এ শিশিরসিক্ত কমলের 

ন্যায় মান করে ফেলেছে! । তা খাকে1, আমাদের নবীন 

'সনাপতি রণজয়ী হয়ে ফিরে আহ্বান; আমি তাকে 

এই সকল কথ! বলে দেবে | 

সথি! আমার সেই হুখের সময়ই উপস্থিত হোক, 

তখন তূমি-তার কাছে মনের কপাট খুঁল বসো! । তুমি 

সখি! তার মন ভাল করে জান না বলেই এত আহাদ 

ক্ষরছে!। আগ্েকসগিরির স্য় তার সই মনোহর নয়ন 

প্রার্তে একবার ক্রোর্বের আগুণ জলে উঠলে, সমস্ত 

দহন না করে আরক্ষান্ত হয়না । তিনি রণক্ষেত্র 

একবার উৎসাহিত হলে আর রক্ষা থাকবে না । পত-” 

গ্ষের মত নিশ্চয়ই ভিনি সেই লমরাগ্লিতে ঝাপ দেষেন। 
1 



সখি। 

€ ৯৭) 

তা সখি! তুমি এখন আমার একট কথা শুন। তুমি 

লত্বর গিষনা পুজার আয়োজন কর । আমি প্রাণেশ্ব- 

রের মঙ্গল কামনায় একবর ইষ্টদেবের পুজ। করবে! | 

ইষ্টদেবের আরাধনা সকল সময়েই কর্তব্য। কিন্ত 

রাজকুমারি! তোমার এআশকঙ্কার কোন কারণই নাই । 

ত1 ঘা হোক,আমি অবিলম্বেই তোমার আদেশ প্রতি- 

পালন, করছি। তুমি ততক্ষণ এই স্থানে একটু 

বিশ্রাম কর। '€নিক্াস্তা) 
উন্তর। | (স্বগতঃ) দৌর্ঘনিঃশ্বাস) মনে মখন আগুন জলছে তখন 

সথি-। 

শারীরিক বিশ্র!মে কিলাত হবে ! হায়! একবার ষ্দি 

য|বার লময় আমার সঙ্গে দেখ করতেন, আমি তার 

পায়ে পরে রেখে দিতাম । কখনই সে ভয়ানক ন্বানে 

যেতে দিতাম না! । (বিশ্বয়ে) ও কি! শিবির মধ্যে 

অকন্মাৎ এমন ক্রন্দনের রোল উঠলো কেন! এ শব্দ 
ন। সভামগ্ডপ থেকে আসছে । হায়, তবে বুঝি আমার 

কপাল ভেঙ্গেচে । এই যে সখি ও ফিরে আসছে । 

সখি ! সংবাদ কি, তোমার চক্ষে জল কেন ? 

(কদিছে২) হা! রাজকুমারি ! হা সরলহদয়ে ! হা 
পতিগতপ্রাণ ! তোমাকে কি বলে সাস্তন৷ করবে! । 
তেমন. দেবডুল্য স্বামি হার|ইয়ে ত,মি কেমন করে 

জীবন ধারণ করবে। 

উদ্ভর1 ॥ দৌর্বনিঃশ্বাস) হা বিধাতঃ ! তোমার মনে কি এই ছিল 
(পতিতা ও মুচ্ছত1) 

সখি | হায় !হায়! একি হলো! এখন কি করি, কি করি। 

ও গে! এখানে কে আছে ওগে। একবার শীঘ্র এস ৷ 

হায়! এখানে আর কে আাছে দে আশবে। সামি 



(৯৮) 

হতভাগিনীই তে! এই করলেম । কেন আমি রাজ- 

কুমারিকে এ নিদারুন সংবাদ দিলাম | এখন কি করি 

কি করি, পখি, সখি, রাজকুমারি হায়, হায়, একবারে 

স্পন্দহীন ; যেন চপল নবজল্ধরকে ছলন!| করে 

ভুতলে পতিত। হল। ১ 

উত্তরা । হ। প্রাণনাথ ! হ1 জীবিতেশ্বর ! হাঁ অভাণিনীর একমাত্র 
সম্বল! তমি কোথায় ! কোথায় গেলে নাথ! 

এজীবন তে! তোমারই। কত দিন যে তুমি জীবনসর্বস্ব 

বলে এ অভাণিনীকে আদর করতে । এখন কেন 

তবে একে পরিত্যাগ করে গেলে । ষাবার সময়ে এক- 

বার বলে ও গেলে না । একবার তোমার স্ুবিমল 

মুখচক্জ দেখতে পেলেম ন|১__জনমের মত কি আর 

দেখতে পাবনা । এই কিশোরবয়সে কি আমার 
জীবনের সকল সাধ ফুরালে! । আমি কি চিরদিনের 

জন্য অনাথিনী হলেম, হায় !বালিকাকালে লোকে ষে 
আমাকে লক্ষণযুস্তা বলতো হায়! হায়! সেকি এই 

লক্ষণ ঘটবে বলে। এই সর্বনাশ কি আমার কপালে 
লেখ! ছিল! হ! পিতধু হে বিরাটরাজ!:তুমি যে আপ- 
নার বিশাল রাজ্য অপেক্ষা আমাকে আদর কর্তে । 
আমার বিবাহপিয়ে যেতুমিঃআপনাকে ভাগ্যবান মনে 
কর্তে। হায়! তোমার ভাগ্যে কি এই ফললে!। 
হতভাগিনীর কপালে কি এই ছিল! হৃদয়েশ্বর ! 

তোমার মনে কি এই ছিলে! ! এইরূপে অন্তরে আগুণ 
জেলে দেবে বলেই কি তোমার ভূবনমোহন দেবমূর্তি 

. এই হতভাগিনীর মনোমোহন করেছিলো) হায় ! তুমি 
যে আমার প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের হৃদয়; তোমাকে হার্- 

ইয়ে আমি কেমন করে জীবন ধারণ করবো; কেমন 



' করে আর.এপাপ দেহ ভ:প-বহন করবে) কেমন করে 

আর লোকের কাচ্ছে মুখ দেখাবো | কিবলে মনকে 

প্রবোধ দেবো ।-- হায় ! হায়! 

সথি ! রাজকুমারি! এখন আর অনর্থক শোক করলে কি লাভ 

হবে। এখন অবিরল চক্ষের জল মোচন করলে আন 

কি ফল হবে। 

উত্তর! | সখি! যদি চক্ষের জল পাষাণ .জ্দয় কতীস্তের মন 

 সথি। 

গলাতে! ত! হলে বর্ধাকালের বারিধারার মত আমি 

অবিরল নয়নজল বর্ষণ করতাম। কিন্ত, সথি! 

বক্ষে যে আগুণ হু হু করে অল.ছে; চক্ষের জল 

তার ও শমত| করছে না। বাড়বানলের মভ যেন 

সেই আগুন আরে! দ্বিণ জলে উঠ্েছে। 

রাজকুম।রি! বিধাতার নির্বন্ধ কে খণ্ডন করতে পারে 

এই শোকপুর্ণসংসারে ছুঃখই. তো সাধারণ হুথ ক্ষণ 

স্থায়ী টপলারম্ন্ত এক. এক. বার, এই আধারকে 

উল্জল্দ করে বই তে। নয়। 

উত্তরা।। কিন্ত সখি। আমার মত সার মাথায় একেবারে বজু- 

ভেঙ্গে পড়ে, দে তে। পেই মনোহর আলোক, দেখতে 

দেখতেই নয়ন মুদ্দিত করে; তবে কেন এ হতভা- 

গিনী এখন ও জীবিত রয়েছে ? 

সথি। রাজকুমারি ! এ জগতে শুখ দুখ কাহারও চিরকাল 

উত্তর]। 

শ্হির নয়। 

সথি। বিধি যেআজ অবধি আমার ভাগ্যে চিরস,খ 

স্থির করলেন। খর জন্য অবলার জীবন ধারণ, 

ঘিনি জীবনের সারসূর্ববন্থ ৮ শীস্তে বারে অদ্ধি-অঙ্গ 

বলে,তিনি যখন চিরকালের জন্য আমাকে পরিত্যাগ ্ 

করে গেলেন; যখন তার সে মোহন মুত্রতি এ পোড়া 



সখি। 

(১০৯ ) 

নয়ন আর কখনপ্দেখতে পারে_না১ তখন আর এ 

দঞ্চজীবন রেখে ফল ফি? 

সখি! আর সহ্য হর নাঁআর এ) পাপপ্রাণ এ দেহ- 

পিঞ্জরে আবদ্ধ থকে না। আর এদ্ারণ জাল! বক্ষে 

ধারণ করতে পারি ন। কেনই বা ধারণ করবে! 

সখি ! রি আশয়ে আর এ ভয়ঙ্কর যাতন। সহ্য 

'ক্করবে। 1 নাআর না ।সখি তুমি চিরদিন ভগি- 

নীর ন্যার আমার শুশ্রুষা করছে!) ভোমার মত 

' সঙ্গিনী আমি জন্মাস্তরে ও আর পাবোনা। আমার 

সাধের সহচারিনী বলে পিতা! তোমাকে আমার 

সঙ্গে দিয়াছিলেন। এখন আমার সকল সাধ ফুরালে। | 

সব আমে।দ শেষ হলো | সকল বাসনা মিটলে1। 

কেবল একটি অবশিষ্ট আছে ; একটি,আঁ'র ন| একটি । 
সখির! এই আমার শেষ তন্থুরোধ ; তোথার 
প্রিয়সখী আর তোমাকে কোন অন্ররোধ করবে 

ন। সখি! যে করপল্লব উপঝন হন্তে কুহুমচয়ন করে 

মনের সাধে আমার জন্ত পুস্পশধ। প্রস্তত করতে, 

আজ সেই হস্তে কানন হুন্ে কিছু শুত্ত কান্ট 

আহরণকরে এনে আমার চিতাশধ্যা প্রস্তুত করে 

দাও। €ম্ছহাস্যে) তা সথি! তোমাকে অধিক 

কষ্ট পেতে হবে না । এই হ্ষীণকায় ভক্ষণ করতে 

ভগবান, হুতাশনের (বিকট বদন অধিক বিস্তার 
করছ হবে না। অক্তরেযে আগুন হু হু করে 

. জল.চে বাহ্যিক অনল দেহ স্পর্শ করলেই তার সঙ্গে 
মিশে যাবে । যাও সখি ! তুমি আর বিলম্ব করে! ন;। 
(কাদিতে ২)স'খ ! আগুণের কাছে যে থাকে সেই 
কি আগুন হয়। তোমার এই ৫োকবহ্ি ঘে আমার 



ভন্তর| ৷ 

(১৪১) 

জয়কে ও তল্ম করচে| তোমার মধুমাখা, বচন 

শুনলে আমার প্রাথ কত শীভল হুক্ষো; কিন্ত এখন 

যে উহা! ,কেবল অন্তরে. আগুণ জলছে। সখি! 

আর কেঁদে! না, আর কীদিও না। সখি! একট 

স্থির হও। আমিকি করবে! কিছুই ভেবে শ্ছির 

করতে পারচি ন! | | 

( ঈষৎ হাস্যে) সখ! একটু পরে সকলি স্টির 
হবে । আমার হৃদয়ন।থ সমরাঙ্গনে শ্থির হয়েছেন। 

পরে হৃদয়ও এখনি তোমার সমক্ষে শ্ছির 'হতব। 

তুমি ও সবি, চিরদিনের জন্যে স্থির হবে আন 

আমার নিমিত্ত উতৎকঠিত হতে হবে না। এখন 

য?গও অধথি, আমার এই শেষ অনুরো ধটা রা 

কর। আর বিলম্ব করোনা । এধনি সকলে 

আমার আন্বেষণে এন্ছানে উপস্থিত হবে। এখনি 

এই সিন্দুর বিন্দু যুছাইর়। দিয়] প্রাণেশ্বরের নিদর্শন 

বিলুপ্ত করবে। এখনি এই বিচিত্র বসন ভূষণ উম্মে 

চন করে আমাকে পট্টবন্ত্র পরিধান করাবে দয়া! করবে 

ন। কারো মায়া হবে না। এখনি আমাকে বিধবা বলষে 

বিধবা, কি ভয়ঙ্কর কথা কি ভীষণ ভাব। সখি! 

আঁমি অকাতরে শহসহত্র বজু সহ্য ফর্তে পারি, 

এ দারুণ জাল! ও এতক্ষণ জ্দয়ে ধারণ করে রেখেছ 

কিস্ত সে ভয়ঙ্কর কথা আমি কখনই সহ্য করতে 

পারবে! না! । বিধবা-বিধব',না সথি! আমি কখনই 

বিধববা হব না ;-আমি এয়ন্ত্রী মরবো | হারেশ্বরের 

প্রশ গেছে, ভার নামও যাবে, আমি কখনই তা| সহ্য 

করতে পারবে! না। তুমিষাও সর্খ: আর বিলম্ব 

করোনা । 



(১০২ ) 

গীত আলাহিয়। । আড়াঠেক1 |. 

জাল চিত। প্রাণ ৮, কি হবে আর চিত্তিলে। 

চিহানল নিভ1ইবে চিতাঁনলে প্রবেশিলে ॥ নিদা- 
রূন শোকানল,চিতানল হায় প্রবল,নিবিবে সবঅনল, 

অনলে অনল হইলে।আর কি জীবনে আশা,মটিল 

আশ! পিপাস। ঘাটিল বৈধব্যদশা, এ শৈশব কালে। 
ভগ্ন দশ! আজ অবধি, বিভ্ম্বনা করে বিধি, হরে 

লয়ে গুণনিধ, কোথা বিসজ্জন দিলে ॥ ঘুচিল 

সধব! চিন্নু, সব হলে! ছিন্ন ভিন্ন, চারি দিক হেরি 

শুনা, এ বিপদ কালে॥ কোথ! জনকজননী, দেখা 
হলে গে] সজনী, বলে এ হতভাগিনী প্রাণ 

ত্যজেছে চিতানলে ॥ 

সখি। রাজকুমারী! আমিও আর সহ্য করতে পারি 

না। যে নিজে উদ্ভাস্ত চিত্ত সে কি এমন 

দারণ শোকাবে প্রবোধ দিতে পারে। আমি যাই 

সখীগণকে এ ম্ছানে ডেকে আনি। (নিষ্কাস্তা) 

উত্তরা । ন! সধি, যেওনা১ঘেওন|-আর জ্র'লার উপর 

জাল। দিওন!, আমি এমুখ আর কারও কাছে দেখাতে 

পারবে না! যেওন|) যেওন! সখি, গেলে গেলে। 

তা যাও, আর অধিক ক্ষণ নয, আর চিভার প্রায়োজন 
নাই হদয়ের অগ্নি মন্তকে উঠেছে । উ:!1-আর না, 

আর না এ জগতে আর কিছুই নাই। ধু. ধুকরছে, 
চারি দিকেই ধু ধু করছে, অন্তরে ধু ধু করছে সর্মা,খে 

অনস্ত জীবন ধু ধু করছে। আশার মরীচিক1ও 
সাহাস করে বিড়ম্বনা! করতে পারছে ন।। সমস্তই 

শৃন্যময় তীষণ শ্মশ|ন-এদেহ ও শ্শান-জগতের সমন্তই 
যেন শাশান-যেন ছিন্ন হস্ত ছিম্ন মন্ত বিকটাকার (হে 



,€ ১০৩ ) 

বিমললরসী! ভোম।র স্বচ্ছ দলিলের অপেক্ষাও নির্মল- 
তর বলে, তুমি অকাতরে ষে দেহ নিজ বক্ষে বহন 

করতে আজ তাকে স্থান দাও | হে অনিল !ত্মি 

ম্হমন্দহিল্লোলে ধার কপৌলবিলম্বী অলকাবলিকে 

মনের সাধে নৃত্য করাতে, আজ ভাকে বিদায় দাও 

জন্মের মত বিদ্বায় দাও ; তেমার হৃশীতল গুণ এখন 

তার হদরয়ে কেবল আগুণ জাল.ছে। হে মাত মেদিনী, 
এ অভাগিনীকে ধারণ করে আর ভার বহন করোন!। 

দ[ও, চিরদিনের জন্য বিদায় দাও; হে অপীম, 
অনস্ত আকাশ আমাকে অনভ্তধামের পথ বলে দাও । 

হে নুবিমল শশবধর ! 

(বিম্ময়ে একি )। (সথির প্রবেশ) . 

সথ। রাজকুমারি! ভগবান, বাহদেব! তোমাকে শাস্ত 

করবার জন্য দ্বপ্ং আসছেন ; তুমি একটু স্থির হও । 
উত্তর! । সথি! দেখ; দেখ, চত্রদদেব। যেন অকস্মাংউজ্জল 

হয়ে উঠলেন। এ দেখে! ভারাগণ যেন উল্লামভরে 
নৃত্য করছে। কি আশ্চধ্য! এমন তো! কখনই 

দেখি নাই। 

সধি। কই সথি ! ও কিছুই নয় | এ মেঘখান| সরে গেল বলেই 

চক্রদেব আরে! উজ্জ্বল দেখাচ্ছেন। 

উত্তরা । নাসথি! নাসখি! না) না) দেখে) দেখো, ভাল 

করে দেখো, প্রাণভরে দেখো)এ ষে প্রাণেশ্বরের মোহন 

মুরতি যেন প্রণয়ভরে আমাকে ডাক্ছেন। হায়েশবর। 

দাড়াও দাড়াও (ধাবমান।) আমি অবিলম্বেই 
তোম[র | (নিজাস্ত। ) 

সথি। সথি! ওকি তুমি উম্মত! হলে নাঁকি। তাইতে। এ আবার 

' কি লর্বনাশ উপস্থিত হলো । 



সপ্তম অঙ্ক 

চক্রধাম। 

কিন্নর কিন্নরী চক্রদেবকে মধ্যে রাখিয়া 

পরজকালাংড। । খেমট। | 

আজ -ে। সজনী; কিস,খ রজনী, 

শশীধামে পুনঃ উদ্িল 1 

ত্যজিয়ে ভুবন, উজলি গগন, 

শশী মনি পুনহ শোভিল ॥ 

দেখলো নয়নে, সপ্বার সদন, 

হ্ধারসে মন মোছিল। 

দাওলে। অঞ্জলি পারজাত কলি 

কুহ্থমে কুক্ম মিমিল । 

গাওলো সকলে দেববাল। দলে, 

মনোসাধ আজি পুরিল ॥ 

মদন রাজে ডক রতির সনে 

ফ্কুলধন্থ ত্যজি চরণে 

শ্রীপদসেবিয়া ,রবে পড়িয়া 

রূপমান আজি ভাক্ষিলো ॥ 








